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  الفصل الدراسي األولالفصل الدراسي األول
  هـهـ  ١٤٢٩١٤٢٩  --١٤٢٨١٤٢٨
  مم    ٢٠٠٨٢٠٠٨  ––  ٢٠٠٧٢٠٠٧

المملكة العربيـة الـسعودية     
ـــي   ـــيم العال وزارة التعل
ـــرى   ـــة أم القـ جامعـ
ـــة   ـــة التربيــ كليــ
    قـــسم علــــم الـــنفس

العنــــــف املوجــــــه ضــــــد املــــــرأة  العنــــــف املوجــــــه ضــــــد املــــــرأة  
    ومــــــــساندة اجملتمــــــــع هلــــــــاومــــــــساندة اجملتمــــــــع هلــــــــا

         عينــة مــن النــساء يف مدينــة مكــة املكرمــةعينــة مــن النــساء يف مدينــة مكــة املكرمــةدراســة ميدانيــة علــى دراســة ميدانيــة علــى 

ــرى    ــة أم الق ــة جبامع ــة الرتبي ــنفس بكلي ــم ال ــسم عل ــة لق ــرى   دراســة مقدم ــة أم الق ــة جبامع ــة الرتبي ــنفس بكلي ــم ال ــسم عل ــة لق دراســة مقدم
ــــنفس    ــــم ال ــــستري يف عل ــــة املاج ــــل درج ــــي لني ــــب تكميل ــــنفس   متطل ــــم ال ــــستري يف عل ــــة املاج ــــل درج ــــي لني ــــب تكميل متطل

ـــــــــــــــــــــصص  ـــــــــــــــــــــصص خت ـــــــــــــــــــــسي   (   (   خت ـــــــــــــــــــــاد نف ـــــــــــــــــــــسي   إرش ـــــــــــــــــــــاد نف )   )   إرش



   
   
   

   

 



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   العنف الموجه ضد المرأة ومساندة المجتمع لهاالعنف الموجه ضد المرأة ومساندة المجتمع لهاالعنف الموجه ضد المرأة ومساندة المجتمع لها
   دراسة ميدانية على عينة من النساء في مدينة مكة المكرمةدراسة ميدانية على عينة من النساء في مدينة مكة المكرمةدراسة ميدانية على عينة من النساء في مدينة مكة المكرمة

 ضد المرأة بأنواعه والمساندة االجتماعية لعينة من النـساء فـي            ههدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين العنف الموج          
 .مدينة مكة المكرمة

   :::فروض الدراسةفروض الدراسةفروض الدراسة   •••
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات المساندة االجتماعية بين المرتفعات والمنخفضات على مقيـاس العنـف                   ) ١

 .الموجه ضد المرأة 
 ضد المرأة تبعـاً     هالموج  ،) اللفظي - الجسدي   –النفسي  ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات نوع العنف            ) ٢

 .لمتغير العمر عند أفراد العينة 
 ضد المرأة طبقـاً     ةالموج، )  اللفظي - الجسدي   –النفسي  ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات نوع العنف            ) ٣

 .للحالة االجتماعية 
 ضد المرأة حسب    ةالموج، )  اللفظي - الجسدي   –نفسي  ال( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات نوع العنف            ) ٤

 .المستوى االقتصادي ألفراد العينة 
 .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أنواع المساندة االجتماعية للمرأة تبعاً لمتغير العمر عند أفراد العينة ) ٥
أنواع المساندة االجتماعية للمرأة طبقا للحالة االجتماعيـة عنـد أفـراد          ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات          ) ٦

 .العينة 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أنواع المساندة االجتماعية للمرأة حسب المستوى االقتصادي عند أفراد                  ) ٧

 .العينة 
و أبعـاد   ،  ضـد المـرأة      هالموج، )  اللفظي - الجسدي   –النفسي  ( نف  ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين نوع الع         ) ٨

 .المساندة االجتماعية المختلفة 

   :::عينة الدراسة عينة الدراسة عينة الدراسة    •••
بمتوسط عمـري   ) ٥٠ -١٥(وتراوحت أعمار النساء بين      ، المستويات االجتماعية     مختلف امرأة من ) ٣٠٠(تكونت عينة الدراسة من     

 .)  ٣٤ – ٣٠(  مقداره 
 :أدوات الدراسة

 . ) ٢٠٠٧(ه ضد المرأة من إعداد الباحثة  مقياس العنف الموج-١
 .) ١٩٩٧( المقصودعبد أماني السرسي وأسماء  مقياس المساندة االجتماعية إعداد -٢

 :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية •
والمنخفضات على مقياس العنـف     ، بين المرتفعات   ،  توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات المساندة االجتماعية            -١

 .الموجه ضد المرأة 
 . ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات العنف النفسي و الجسدي الموجه للمرأة تبعاً لمتغير العمر-٢
 . لعمرفي درجات العنف اللفظي الموجه ضد المرأة و طبقاً لمتغير ا ) ٠،٠٥(  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -٣
 .تبعاً للحالة االجتماعية ،  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات العنف النفسي والجسدي واللفظي الموجه ضد المرأة -٤
بين درجات العنف النفسي والجسدي واللفظي الموجه ضد المـرأة           ) ٠،٠٥(  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          -٥

 .حسب الوضع االقتصادي 
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجة المساندة االجتماعية من قبل الصديقات و من قبل األسرة و درجة الشعور بالرضـا                       -٦

 .طبقاً لمتغير العمر، الذاتي عن المساندة االجتماعية 
الشعور بالرضا الذاتي عن المساندة      ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجة المساندة االجتماعية من قبل الصديقات و درجة                 -٧

 .طبقاً للحالة االجتماعية ، االجتماعية 
بين درجات المساندة االجتماعية من قبـل األسـرة طبقـاً للحالـة              ) ٠،٠١(  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          -٨

 .االجتماعية التي عليها المرأة 
جة المساندة االجتماعية من قبل الصديقات و من قبل األسرة و درجة الشعور بالرضـا                ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين در        -٩

 .حسب الوضع االقتصادي ، الذاتي عن المساندة االجتماعية 
 ضد المرأة   هبين العنف النفسي و الجسدي واللفظي الموج      ) ٠،٠١(توجد عالقة ارتباطيه سالبة ذات داللة إحصائية عند مستوى           -١٠

 . و من قبل األسرة وكذلك الشعور الذاتي بالرضا عن المساندة االجتماعيةالصديقاتاالجتماعية من قبل والمساندة 
   :التوصيات   •••

 .لألسر السعودية التوسع في خدمات المساندة االجتماعية وبخاصة المعلوماتية واألدائية  -
  .نكبتهوعدم ، معهن  وفتح الحوار ن واحترام أفكارهابات اإلحساس أكثر بفئة الش-
 . قد يكون عمل المرأة احد أهم أسباب العنف في مكة المكرمة فقد وجد أن كل أنواع العنف تقع على الفئات العاملة -
، كماً كان أو كيفاً     ، وإعطائهن كل ما يحتجن من الدعم والمساندة النفسية والمادية          ،  توعية األسرة بأهمية دورها في مساندة النساء         -

 االحتضان من األسرة يعمل على حماية البنات من البحث عن أصدقاء أو صديقات في حالة تعرضهن لصعوبات في                   التوضيح بأن هذا  
، ومدهم بالدعم والمساندة سواء كان من األسرة أو مـن الـصديقات             ، و التركيز على فئة المطلقات في المجتمع السعودي         ، حياتهن  

 . ندةألنهن أكثر فئات المجتمع تضرراً من عدم المسا
 



 
   

 
 
 
 
 
 

Violence against women and society support them  
A field study on a sample of women in the city of Makkah 

 
This study aimed to uncover the nature of the relationship between violence against women 
and the different kinds of social support of a sample of women in the city Makkah . 
Study Hypothesis : 
١) There are no statistically significant differences in average levels of social support 

between highlands and lowlands on the scale of violence against women. 

٢) There are no statistically significant differences between the averages degrees type of 

violence (psychological - physical - verbal), against women according to age at changing 

personnel sample. 

٣) There are no statistically significant differences between the averages degrees type of 

violence (psychological - physical - verbal), against women according to the social situation. 

٤) There are no statistically significant differences between the averages degrees type of 

violence (psychological - physical - verbal), against women as economic level personnel 

sample. 

٥) There is no statistically significant difference between the average grades types of social 

support for women depending on the changing age when individuals sample. 

٦) There are no statistically significant differences between the averages degrees types of 

social support for women according to the social situation when members of the sample. 

٧) There are no statistically significant differences between the averages degrees types of 

social support for women as economic level when individuals sample. 

٨) There is no relationship with a statistically significant correlation between the type of 

violence (psychological - physical - verbal), against women, and the various dimensions of 

social support. 

Study Procedures :
Study sample consisted of (٣٠٠) woman from different social levels, and women between the 
ages of (٥٠ - ١٥) the average age of  (٣٤ - ٣٠). 
Study Instrument :  
١ - no statistically significant differences in average levels of social support, between the 
highlands and lowlands on the scale of violence against women.  
٢ - No statistically significant differences in the degree of physical and psychological 
violence against women according to a changing age.  
٣ - there are statistically significant differences at the level of significance (٠٫٠٥) degrees of 
verbal violence against women, according to a changing age. 



 

٤ - No statistically significant differences in the degree of psychological violence, physical 

and verbal against women, depending on the social situation. 

٥ - no statistically significant differences at the level of significance (٠٫٠٥) degrees of 

psychological violence, physical and verbal against women by the economic situation. 

٦ - No statistically significant differences between the degree of social support by friends and 

family and by the degree of complacency about social support, according to a changing age. 

٧ - No statistically significant differences between the degree of social support by friends and 

degree of complacency about social support, according to the social situation. 

٨ - there are statistically significant differences at the level of significance (٠٫٠١) degrees of 

social support by the family in accordance with the social situation, which by women. 

٩ - There are no statistically significant differences between the degree of social support by 

friends and family and by the degree of complacency about social support, according to the 

economic situation. 

١٠ - there is a negative correlation statistically significant at the level (٠٫٠١) between 

psychological violence, physical and verbal against women and social support by friends and 

by the family as well as a sense of self-satisfaction on the social support. 

Recommendation : 
- Expansion of social support services, especially information and performing for the families 
of Saudi Arabia. 
- Feeling more category of young women and respect for ideas and open dialogue with them, 
and not suppression. 
- Women's work may be one of the most important causes of violence in Mecca have found 
that all types of violence is the working groups. 
- Make the family the importance of its role in supporting women, Aattahn all need support 
and psychological support and material, as has been or qualitative terms, explained that this 
embrace of the family works to protect girls from the search for friends or girlfriends in the 
case of exposure to the difficulties in their lives and focus on category divorced in Saudi 
society, and provide them with the support and backing of whether family or friends, because 
they are more community groups affected by the lack of support. 
- Women's awareness of their rights and duties, and to provide advice to get rid of the 
manifestations of violence based on them, and encourage the reporting of violence against 
women. 



 
 ـداءإهـــــــــــــــــــــ

 

أطال اهللا في عمرهماإلى والدي  
 

 إلى إخوتي األعزاء
 

 إلى أخواتي الحبيبات
 

  هذا الجهدفيإلى كل من أعانني 
   
   
   
   
   
   
   
   
   



 شكر وتقدير
     احلمد هللا والصالة والسالم على سيدنا حممد إمام  اخللق أمجعني وخامت األنبياء 

 :ومن سار على جهم من األبرار وبعد، واملرسلني وعلى اله األطهار وأصحابه األخيار 
وعنايته اليت ال تنسى واليت كان ، اشكر اهللا عز وجل وامحده على نعمه اليت ال حتصى     

 .منها أن أكرمين بان أمت عملي يف هذه الدراسة
الدكتور حممد جعفر األستاذ     وأتقدم خبالص الشكر وعظيم االمتنان ألستاذي الفاضل 
فجزاه اهللا عين خري ، رة مجل الليل على تفضله باإلشراف على الرسالة وجهوده املستم

 .اجلزاء
، الدكتور هشام خميمر ،    وأتقدم خبالص الشكر والعرفان إىل األساتذة املناقشني 

 .والدكتورة سوزان بسيوين
 خبالص الشكر والعرفان و االمتنان إىل جامعة أم القرى مبكة املكرمة اليت م كما أتقد

 .منحتين هذه الفرصة إلكمال مسرييت العلمية
 وأتقدم بكل احلب والتقدير إىل عميد كلية التربية وأعضاء هيئة التدريس بقسم علم   

 .النفس لدعمهم وجهودهم املتواصلة معنا فجزأهم اهللا عين خري اجلزاء
كما اشكر منسويب إدارة التربية والتعليم بالعاصمة املقدسة ومدراء املدارس اليت طبقت 

 .فيها أدوات الدراسة
واخص ، بالشكر اجلزيل إىل كل من ساعدين للحصول  على املراجع  م    كما أتقد

 .مكتبة امللك فيصل للبحوث العلمية
،     والشكر لكل اإلناث الاليت تفضلن بالتجاوب مع الباحثة يف تطبيق أدوات الدراسة

كما أقدم الشكر لكل من ساهم يف هذه الدراسة بأي جهد ومل يرد ذكره هنا وكان احد 
هولني الذين قامت على أكتافهم سائالً املوىل أن جيزيهم خري اجلزاء وان جيعل اجلنود ا

 .أعمالنا خالصة لوجهه الكرمي وان يوفقنا لكل ما فيه اخلري والفائدة
   



 قائـــــمة احملتـــــــويات
 الصفحة الموضوع

 أ ملخص الدراسة
 ب ملخص الدراسة باللغة االنجليزية

 د اإلهداء
 هـ ديرالشكر والتق

 و قائمة المحتويات
 ط قائمة الجداول
 م قائمة األشكال 
 م قائمة المالحق

 ١ مدخل إلى الدراسة: الفصل األول 
 ٢ مقدمة

 ٣ مشكلة الدراسة
 ٦ تساؤالت الدراسة
 ٧ أهمية الدراسة
 ٨ أهداف الدراسة

 ٨ مصطلحات الدراسة
 ١٠ حدود الدراسة

 ١١  و الدراسات السابقةاإلطار النظري: الفصل الثاني 
 ١٢ اإلطار النظري :  أوالً
 ١٣  العنف-١
 ١٣ تعريفات و أنواع العنف ) أ ( 
 ١٦ المنظور التاريخي لظاهرة العنف ضد المرأة ومكانة المرأة في اإلسالم) ب ( 
 ٢٥ العنف ضد المرأة بين التوجهات النظرية) ج ( 
 ٣٦ ساءة إلى المرأة   اآلثار النفسية المترتبة على اإل) د ( 
 ٣٩ األسباب والعوامل والمتغيرات المرتبطة باإلساءة إلى المرأة) هـ( 



 ٤٥ ظاهرة العنف ضد المرأة في دول العالم و نسب انتشارها) و ( 
 ٥١  المساندة االجتماعية-٢
 ٥٢ تعريفات المساندة االجتماعية) أ(
 ٥٥ أهمية و تأثير المساندة االجتماعية) ب(
 ٥٨ النظريات المفسرة للمساندة االجتماعية) ج(
 ٦٠ شروط تقديم المساندة االجتماعية) د(
 ٦٤ أبعاد و أنواع المساندة االجتماعية) هـ(
 ٦٩ الفروق بين الجنسين في التأثر بالمساندة االجتماعية) و(
 ٧١ وظائف و خصائص المساندة االجتماعية) ز(

 ٧٤ الدراسات السابقة:ثانياً
 ٩٢ فروض الدراسة: الثاًث

 ٩٣ منهج وإجراءات الدراسة: الفصل الثالث 
 ٩٤ منهج الدراسة

 ٩٤ مجتمع الدراسة 
 ٩٥ عينة الدراسة

 ٩٩ األدوات المستخدمة في الدراسة
 ١١٦ األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

 ١١٨ عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها: الفصل الرابع 
 ١١٩ ولالفرض األ

 ١٢١ الفرض الثاني
 ١٢٦ الفرض الثالث
 ١٣٠ الفرض الرابع

 ١٣٩ الفرض الخامس
 ١٤١ الفرض السادس
 ١٤٧ الفرض السابع
 الفرض الثامن

 
١٥٠ 



 ١٥٤ خالصة الدراسة والتوصيات: الفصل الخامس 
 ١٥٥ ملخص نتائج الدراسة

 ١٦٣ التوصيات
 ١٦٤ الدراسات والبحوث المقترحة

 ١٦٥ المراجع
 ١٦٦ المراجع العربية: أوالً 
 ١٧٠ المراجع االنجليزية: ثانياً 

 ١٧٣ مالحق الدراسة
   

 قائمة اجلداول
 

رقم 

 الجدول

 

 عنوان الجدول
٢ 

 الصفحة

 يوضح توصيف عينة الدراسة وفقاً لمصادر اختيار العينة ١
 

٩٦ 

 ٩٧ عيةيوضح عدد أفراد العينة والنسبة المئوية من حيث الحالة االجتما ٢

 ٩٧ يوضح عدد أفراد العينة والنسبة المئوية من حيث العمر ٣

 ٩٨ يوضح عدد أفراد العينة والنسبة المئوية من حيث الدخل  ٤

 ٩٨ .يوضح عدد أفراد العينة و النسبة المئوية من حيث عدد أفراد األسرة  ٥

ـ     : يوضح قيم معامالت الثبات بطريقتي       ٦ صفية ألبعـاد   ألفا كرونباخ و التجزئة الن
 )٥٠= ن ( مقياس العنف للعينة االستطالعية 

١٠٢ 

٧ 
 

يوضح قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات مقياس العنـف و          
  )٥٠= ن ( الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه للعينة االستطالعية 

 

١٠٣ 

 ١٠٤ قياس العنفيوضح معامل االرتباط بين درجة كل بند والدرجة الكلية لم ٨

٩ 
يوضح قيم معامالت االرتباط بين مجموع درجات كل بعد من األبعاد الرئيـسية             
الثالث لمقياس العنف الموجه ضد المرأة و الدرجة الكلية للمقياس في الدراسـة              

 االستطالعية

١٠٥ 

ألفا كرونباخ و التجزئة النـصفية ألبعـاد        : يوضح قيم معامالت الثبات بطريقتي       ١٠
  )٣٠٠= ن (  العنف الموجه ضد المرأة للعينة الكلية مقياس

١٠٦ 

يوضح قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات مقياس العنـف و           ١١
  )٣٠٠=  ن ( الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه للعينة الكلية 

١٠٧ 



نـصفية ألبعـاد    ألفا كرونباخ و التجزئة ال    : يوضح قيم معامالت الثبات بطريقتي       ١٢
  )٥٠= ن ( مقياس المساندة االجتماعية للعينة االستطالعية 

١١١ 

١٣ 
يوضح قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات مقياس المـساندة             
االجتماعية و بين الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمـي إليـه للعينـة االسـتطالعية 

  )٥٠= ن ( 

١١٢ 

ل االرتباط بين درجة كل بند والدرجـة الكليـة لمقيـاس المـساندة              يوضح معام  ١٤
 االجتماعية 

١١٣ 

١٥ 
يوضح قيم معامالت االرتباط بين مجموع درجات كل بعد من األبعاد الرئيـسية             
الثالث لمقياس المساندة االجتماعية و بين الدرجة الكلية للمقياس فـي الدراسـة             

 االستطالعية

١١٣ 

ألفا كرونباخ و التجزئة النـصفية ألبعـاد        :  الثبات بطريقتي    يوضح قيم معامالت   ١٦
  )٣٠٠= ن ( مقياس المساندة االجتماعية للعينة الكلية 

١١٤ 

بين درجة كل عبارة من عبارات مقياس المساندة        ، يوضح قيم معامالت االرتباط      ١٧
  )٣٠٠=ن ( االجتماعية و بين الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه للعينة الكلية 

١١٥ 

 ١١٦ يوضح الفروض واألساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة الحالية ١٨

١٩ 
 فـي متوسـطات درجـات       ومستوى الداللة لمعرفة الفـروق    ) ت( يوضح قيمة   

بين المرتفعات والمنخفضات على مقياس العنف الموجـه        ، المساندة االجتماعية   
 )٣٠٠= ن ( ضد المرأة 

١١٩ 

٢٠ 
لمتوسطات الدرجات التي حـصل عليهـا النـساء           التباين األحادي  يوضح تحليل 

المفحوصات في مقياس العنف النفسي الموجه ضد المرأة طبقاً لمتغير العمر عند            
 )٣٠٠=ن(أفراد العينة الكلية 

١٢١ 

٢١ 
لمتوسطات الدرجات التي حـصل عليهـا النـساء          يوضح تحليل التباين األحادي   

لجسدي الموجه ضد المرأة طبقاً لمتغيـر العمـر المفحوصات في مقياس العنف ا    
  )٣٠٠= ن (عند أفراد العينة الكلية 

١٢٢ 

٢٢ 
لمتوسطات الدرجات التي حـصل عليهـا النـساء          يوضح تحليل التباين األحادي   

المفحوصات في مقياس العنف اللفظي الموجه ضد المرأة طبقاً لمتغيـر العمـر 
  البعديةتو اختبار شيفيه للفروقا ) ٣٠٠= ن( عند أفراد العينة الكلية  

١٢٣ 

٢٣ 
لمتوسطات الدرجات التي حـصل عليهـا النـساء          يوضح تحليل التباين األحادي   

المفحوصات على مقياس العنف النفسي الموجه ضد المرأة تبعاً للحالة االجتماعية 
 )٣٠٠= ن ( ينة الكلية عند أفراد الع

١٢٧ 

٢٤ 
لمتوسطات الدرجات التي حـصل عليهـا النـساء          يوضح تحليل التباين األحادي   

المفحوصات على مقياس العنف الجسدي الموجـه ضـد المـرأة تبعـاً للحالـة               
 )٣٠٠= ن ( عند أفراد العينة الكلية  االجتماعية

١٢٧ 

٢٥ 
 التي حـصل عليهـا النـساء        لمتوسطات الدرجات  يوضح تحليل التباين األحادي   

المفحوصات على مقياس العنف اللفظي الموجه ضد المرأة تبعاً للحالة االجتماعية           
 )٣٠٠= ن ( عند أفراد العينة الكلية 

١٢٨ 

٢٦ 
لمتوسطات الدرجات التي حـصل عليهـا النـساء          يوضح تحليل التباين األحادي   

ـ            سب المـستوى   المفحوصات في مقياس العنف النفسي الموجه ضـد المـرأة ح
  البعديةتو اختبار شيفيه للفروقا) ٣٠٠= ن ( عند أفراد العينة الكلية  االقتصادي

١٣١ 



٢٧ 
لمتوسطات الدرجات التي حـصل عليهـا النـساء          يوضح تحليل التباين األحادي   

المفحوصات في مقياس العنف الجسدي الموجه ضد المـرأة حـسب المـستوى             
  البعديةتو اختبار شيفيه للفروقا) ٣٠٠= ن  ( عند أفراد العينة الكليةاالقتصادي 

١٣٣ 

٢٨ 
لمتوسطات الدرجات التي حـصل عليهـا النـساء          يوضح تحليل التباين األحادي   

المفحوصات في مقياس العنف اللفظي الموجه ضـد المـرأة حـسب المـستوى              
 )٣٠٠= ن ( عند أفراد العينة الكلية  االقتصادي

١٣٦ 

لمتوسطات درجات مقياس المساندة االجتماعية من       دييوضح تحليل التباين األحا    ٢٩
 ) :٣٠٠= ن ( قبل الصديقات طبقاً لمتغير العمر عند أفراد العينة الكلية 

١٣٩ 

لمتوسطات درجات مقياس المساندة االجتماعية من       يوضح تحليل التباين األحادي    ٣٠
 )٣٠٠= ن ( قبل األسرة حسب متغير العمر عند أفراد العينة الكلية 

١٤٠ 

لمتوسطات درجات مقياس الشعور بالرضا الـذاتي        يوضح تحليل التباين األحادي    ٣١
 )٣٠٠= ن ( عن المساندة االجتماعية حسب متغير العمر عند أفراد العينة الكلية 

١٤٠ 

٣٢ 
لمتوسطات الدرجات التي حـصل عليهـا النـساء          توضح تحليل التباين األحادي   

جتماعية من قبل الـصديقات طبقـا للحالـة         المفحوصات في مقياس المساندة اال    
 )٣٠٠= ن ( عند أفراد العينة الكلية االجتماعية 

١٤٢ 

٣٣ 
لمتوسطات الدرجات التي حـصل عليهـا النـساء          يوضح تحليل التباين األحادي   

المفحوصات في مقياس المساندة االجتماعية مـن قبـل األسـرة طبقـاً الحالـة               
 )٣٠٠=ن(ة االجتماعية عند أفراد العينة الكلي

١٤٣ 

٣٤ 
لمتوسطات الدرجات التي حـصل عليهـا النـساء          يوضح تحليل التباين األحادي   

المفحوصات في مقياس الشعور الذاتي بالرضا عن المساندة االجتماعيـة طبقـاً            
 )٣٠٠=ن(للحالة االجتماعية عند أفراد العينة الكلية 

١٤٥ 

٣٥ 
لتي حـصل عليهـا النـساء       لمتوسطات الدرجات ا   يوضح تحليل التباين األحادي   

المفحوصات في مقياس المساندة االجتماعية من قبل الصديقات حسب المـستوى           
 )٣٠٠=ن(عند أفراد العينة الكلية  االقتصادي

١٤٧ 

٣٦ 
لمتوسطات الدرجات التي حـصل عليهـا النـساء          يوضح تحليل التباين األحادي   

 حـسب المـستوى     المفحوصات في مقياس المساندة االجتماعية من قبل األسـرة        
 )٣٠٠=ن(االقتصادي عند أفراد العينة الكلية 

١٤٨ 

٣٧ 
لمتوسطات الدرجات التي حـصل عليهـا النـساء          توضح تحليل التباين األحادي   

المفحوصات في مقياس الشعور الذاتي بالرضا عن المساندة االجتماعيـة حـسب        
 )٣٠٠=ن(المستوى االقتصادي عند أفراد العينة الكلية 

١٤٩ 

٣٨ 
وضح قيم معامالت االرتباط بـين الـدرجات التـي حـصل عليهـا النـساء                 ي

المفحوصات من مقياس العنف الموجة ضد المرأة ومقياس المساندة االجتماعيـة 
 )٣٠٠= ن(للعينة الكلية 

١٥٠ 

 
 
 
 



 قائمة األشكال
 الصفحة العنوان رقم الشكل

 ٣١ فرضية بيركويتز لإلحباط والعدوان ١
 ٦٠ راد المشاركين في األخذ والعطاءاألف ٢

 قائمة املالحق
 الصفحة عنوان املالحق رقم املالحق

 ١٧٤ مقياس العنف الخاص بالدراسة االستطالعية ١
 ١٧٨ مقياس المساندة االجتماعية الخاص بالدراسة االستطالعية ٢
 ١٨٠ مقاييس التطبيق للدراسة األساسية ٣
 ١٨٥ ضد المرأة محكمين مقياس العنف الموجه  ٤
خطاب سعادة مدير عام التربية والتعليم بالعاصمة المقدسة إلى  ٥

 ١٨٧ مدراء المدارس لتسهيل مهمة تطبيق المقياس

خطاب تسجيل الدراسة في معهد البحوث العلمية وإحياء التراث  ٦
 ١٨٩ اإلسالمي
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 مدخل إلى الدراسة

 مقدمة •
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 أهمية الدراسة •

 أهداف الدراسة •

 مصطلحات الدراسة •
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 : مـقـدمــة

 واسـتمر    ،عندما قتل قابيل أخاه هابيـل      وذلك   ، إن العنف األسري قديم منذ بداية الخليقة      

 طفال األ  و النساءالناس وبخاصة   العنف على مر التاريخ وزاد العنف على الفئات الضعيفة من           

 إيذاء يحدثه فرد على أخر سواء على النطاق النفسي أو           أيوالعنف مصطلح عام يطلق على      ، 

الجسدي وما يترتب على هذا اإليذاء من اضطرابات نفسية قد تصل إلى حد األمراض النفسية               

 ،والهروب، هذا باإلضافة إلى األضرار االجتماعية الناجمة عنه كالطالق         ، والجسدية المزمنة   

 .كك البيئة االجتماعية بصورة عامة وتف

شين (كما في دراسة    ن أكثر فئات المجتمع تعرضاً للعنف هم من النساء          إوكما ذكر سابقاً ف   

وال يمكن ، %٨٦حيث بلغت نسبة النساء المتعرضات للعنف ) ٢٠٠٥,Chenault, S : تولأ

فـأي عنـف    ، نسانية  أن نهمل دور المرأة وأهميتها في الحياة فهي ركن أساسي في البيئة اإل            

فـالعنف أيـاً    . فال تستقيم الحياة بدون استقامة أركانها       ،  بمثابة كسر لركن مهم      يعد لها   موجه

 له أثار سلبية على شخصية المرأة وصـحتها         فإنه سيكون ) جسدي، لفظي  ، نفسي  (كان نوعه   

ازدادت  وإذا مـا     . على سلوك أبنائها في األسـرة     السلبي  وبالتالي ينعكس هذا األثر     ، النفسية  

فإنه سيتحول إلى ظاهرة ومن ثم آفـة قـد تنخـر            ، نسبة ذلك العنف ضد النساء في المجتمع        

  .أركان المجتمع بأسرة

 ، فإن علـى المجتمـع أن يتكـاتف           ، السلبية اوللتصدي لظاهرة العنف والتقليل من آثاره     

اندة االجتماعيـة التـي     وكل المـس  ، وان يقدم لهم يد العون      ، ويتعاون مع الفئات المتضررة     

ومن هنا تظهر أهمية المساندة االجتماعية في الوقوف إلى جانـب الـشخص             ، يحتاجون إليها   

وهذا الدعم من شـانه أن يعطـي        ، وإشعاره بأنه ليس وحيداً في مواجهة صعابه        ، المتضرر  

 فهي،  ب للبدن المساندة االجتماعية مهمة كفائدة القل    ف ،  معنوية نحو األمل والتفاؤل    ةالفرد دفع 

، وتعمل على إشباع حاجاتـه النفـسية        ، تؤكد ذات الفرد واحترامه لنفسه ومقاومته للضغوط        

  .وبالتالي المحافظة على الصحة النفسية والعقلية للفرد

والمرأة ككائن عاطفي فهي من أكثر الفئات التي تحتاج إلى الـدعم والمـساندة لمقاومـة                

 .ظروف الحياة الضاغطة



 نجد أنها تناولت موضوعات معينة       ،الع على الدراسات السابقة المتاحة للباحثة     وبعد االط 

مثل موضوع مدى حدوث واستمرار العنـف علـى النـساء           ، تتحدث عن العنف ضد المرأة      

والمساندة والعمل االجتماعي كما جاء في دراسة       ، وعالقته بتقدير الذات واإلحساس باالنتماء      

 وضـع اسـتراتيجيات   بينما تناولت دراسـات أخـرى  ، ) ٢٠٠٥ ,Chenault,Sشين ألوت (

: القرنـي   (وأجـرى ، ) ٢٠٠١ ,Salazarسـالزار  (وبرامج للحد من العنف كما في دراسة 

 بعنوان أنماط العنف األسري باإلضافة إلى اثر هذا العنـف علـى الـسلوك                دراسة) ٢٠٠٥

 : ميـسون الفـايز   (و) ٢٠٠٦:  وآخـرون    ميساء الجردي ( دراسة   تناولتاالنحرافي وكذلك   

 . العنف الواقع على المرأة بكل أنواعه ونسب انتشاره)٢٠٠٧

 جوانـب   والمدركة  ويرى كثير من العلماء وجود عالقة قوية ما بين المساندة االجتماعية            

هيستر وسـاب   (ودراسة  ) ١٩٩٠,Pakalnsبكالنس  (الصحة النفسية المتعددة كما في دراسة       

Hiester and Sapp, ١٩٩٦: راوية دسوقي (ودراسة ) ١٩٩٥:عبد اهللا (سة ودرا) ١٩٩١ (

 : هيام شـاهين  (ودراسة  ) ٢٠٠١ :هريدي  جاب اهللا و  (ودراسة  )  ١٩٩٧ : الربيعة(ودراسة  

وأهميتها في حاالت السواء    وغيرها من الدراسات التي تناولت المساندة االجتماعية        ، ) ٢٠٠٥

 .والمرض 

وخاصـة فـي البيئـة      ، سابقة المتاحة للباحثة    وهناك موضوعات لم تتناولها الدراسات ال     

لذا سوف تسعى الدراسة     .السعودية كموضوع العنف الموجه ضد المرأة ومساندة المجتمع لها        

الحالية إلى محاولة التعرف على العنف الموجة ضد المرأة والمساندة االجتماعية لها في ضوء              

 .اديةبعض المتغيرات مثل العمر والحالة االجتماعية واالقتص

 : مشكلة الدراسة و تساؤالتها

 : مشكلة الدراسة 

ن  فالنساء يتعرض   ،ة  مستمرت   مازال المرأة العنف ضد    تكمن مشكلة الدراسة في أن أحداث     

  .   العـالم  دولالعنف في شتي    كل أنواع    و  ،الغتصابالضرب والحبس وا   ألشكال العنف مثل  

 المنظمـة   أكدتـه هذا مـا    ، صادية والدينية    السياسية والثقافية واالقت   أنظمتهابغض النظر عن    

النفاذ التابعة لهيئـة األمـم المتحـدة        شبكة  وهي   - شبكة المعرفة الريفية   في   الدولية للمرأة 

 صور العنف   من أشهر  أن،  وذكرت المنظمة  - الموجودة في سوريا وهدفها خدمة المعلوماتية     



 :مــا يلــي ي  الحــالنــافــي وقت،  العــالم شــتى أنحــاء فــي المــرأةالموجــه ضــد 

 ،  األمريكية امرأة سنويا في الواليات المتحدة       ألف  ٧٠٠ وتتعرض لها ، ـ عمليات االغتصاب    

 .يـة   أعلـي المعـدالت العالم    مـسجلة    ، في جنـوب أفريقيـا     يوميا امرأة ١٤١١ وحوالي  

 عمليات القتل   إجمالي من    %٥٠ والتي بلغت نسبتها      أزواجهن أيديـ عمليات قتل النساء علي      

  .  بنجالديشفي

 رجال الشرطة مكالمة كل دقيقة من النساء الالتي يتعرضن للعنـف            يتلقىـ في بريطانيا    

 . يطلبن المساعدةداخل المنزل 

 .   لالغتصاب  ١٤١١ ـ تتعرض

حـسب بيانـات    وذلك  ، للختان   مليون فتاة سنويا      ١٢٠ حيث تتعرض ، ـ عمليات الختان    

  . منظمة العفو الدولية
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ولكـن عنـد    ، أثرت في اختيار الباحثة لموضوع البحـث        ، كل هذه اإلحصائيات السابقة     

اإلحصائيات والقصص الموجودة في المجتمـع الـسعودي مـن خـالل            على   الباحثة   وقوف

 .ار في الباحثة القلق والخوفأثفإن ذلك ، المجالت والجرائد والقصص الواقعية 

ال أن ظهـور هـذه      إ  ،على الرغم من أن المجتمع السعودي ليس بمعزل عن بقية العـالم           

 كما ذكرتـه    وخالل فترة زمنية ليست بالطويلة    ، المشكلة بصورة كبيرة وواضحة في المجتمع       

 الـذي    السنوي و التقرير ) ٧: ٢٠٠٦:جريدة الرياض (و) ٩٠٠٧: ٢٠٠٦: أخبار الخليج مجلة  (

لوحدة اإلرشاد االجتماعي في وزارة العمل والشئون االجتماعية في الريـاض        الحريري(قدمه  

 وأكثر الفئات تضرراً من العنـف      في أنواع إلى أن تخوض    ، دفعت بالباحثة   ) هـ١٤٢٢،لعام

 .ودور المجتمع في ذلك

 من العوامل التي    إن طبيعة معاملة الرجل للمرأة في مجتمعنا تأثرت وما تزال تتأثر بالعديد           

 : من أهمها 

اآلفـات  ،التركيبـة االجتماعيـة   ،درجة التعليم  ، ومميزات المجتمع   ، العادات االجتماعية   

 اداتفنجد أن المجتمع السعودي كغيره من المجتمعات يتميز بتحكيم الع          ،الدخيلة على المجتمع  

و الغيـرة غيـر     ، ث   الذكور علـى اإلنـا     إنجابتفضيل  كوالتقاليد في معظم األمور الخاصة      

 الخوف مـن ضـياع األطفـال و         ها بحجة لزوجة باإلكراه إلى زوج   اوإرجاع األهل   ، المبررة



أن فلسفة الحماية االجتماعيـة    هذا باإلضافة إلى    ،  الحشيش والمخدرات بشتى أنواعها      همتعاطي

ي  فلسفة العمل المهنـي االجتمـاع  كذلك فإنالسعودي و ما زالت غير مفهومة داخل المجتمع

 وذلك لخصوصية المجتمع السعودي   بحيث ال يحق للمعنفات وأسرهن أن يتعاملن معها         مفقودة  

المجتمـع مـا زال    والغريب في األمر أن ،  من جهة أخرى  والخوف من التشهير،من جهة 

األطفال والنـساء    في حماية أي من مواجهي حاالت العنف من،يرفض تدخل إدارات الحماية

  . كثير من العوامل التي اجتمعت لتفرز لنا هذه المشكلةوعليه نجد أن هناك،

حتى األبحاث  -ولم تظهر إحصائيات محددة وواضحة للعنف في المملكة العربية السعودية           

 -التي قامت في هذا المجال كانت قليلة وغير متوفرة بصورة جيده على حسب علم الباحثـة                 

 يتم اإلبالغ عنها أو أن العديد من النـساء          ولعل السبب في ذلك أن العديد من حاالت العنف ال         

 تكون قلة اإلحصائيات ناتجة عن عـادات         قد و، عنفاً   الشتم والتلفظ باأللفاظ النابية      يعتبرنال  

 أو حتى الخوف من خروج مواضيع العنف عـن نطـاق            ءكالتربية والخجل أو الحيا   (المجتمع  

 . ف من الطالق  كالخو،وهناك أسباب أخرى أدت إلى هذا األمر) األسرة

التقريـر الـسنوي لوحـدة     فـي  الحريريما قدمه  التي وجدتها الباحثة    ومن اإلحصائيات 

ظهر ) هـ١٤٢٢(اإلرشاد االجتماعي في وزارة العمل والشئون االجتماعية في الرياض لعام           

) ٥٨٥(و  %) ١٦،٣٠(مشكلة زوجية بنـسبة     ) ٥٢٧(أن عدد المشكالت الواردة للوحدة كانت       

مـشكلة أسـرية بنـسبة      ) ١١١٢(وهذا يعني ما مجموعه     %). ١٨،١٣(ية بنسبة   مشكلة أسر 

في عام واحد وسواء أكانت النسبة مجموعة أو منفصلة فهي تشكل أكبـر نـسبة               %) ٣٤،٤٣(

وفي التقرير السنوي لوحدة اإلرشاد االجتمـاعي       . للمشكالت الواردة للوحدة وأكثرها شيوعاً      

ظهر ، بعد انفصالها عن وزارة العمل      ) هـ١٤٢٤(  ا عام في وزارة الشؤون االجتماعية نفسه    

) ١٥٠١(و  %) ٣٠(مشكلة زوجية بنـسبة     ) ٢٢٤٥(أن عدد المشكالت الواردة للوحدة كانت       

) ٣٧٤٦(وهذا يعني مـا مجموعـه       . وذلك في عام واحد أيضاً    %) ٢٠(مشكلة أسرية بنسبة    

 مجموعة أو منفـصلة فهـي       في عام واحد وسواء أكانت النسبة     %) ٥٠(مشكلة أسرية بنسبة    

ا العنف  تشكل أكبر نسبة للمشكالت الواردة للوحدة وأكثرها شيوعاً أيضاً وبناء عليه فإن ضحاي            

نفسه قد بدأ في التغلغل فـي مجتمعنـا فعـالً            األسري   وأن العنف ، األسري في ازدياٍد مستمر   

 العديد من أفراد     في نفسيةالضطرابات  اال إلى الكثير من  تؤدي  سقد يوصف بأنه صدمة     بشكل  

 . المجتمع 



النظـرة الدونيـة    وال يقف العنف الموجه ضد المرأة عند األمور السابقة بل يتعداها إلـى 

الحرمـان مـن    و،  الزواج غير المتكافئ في العمر و،  حرمان البنات من التعليم و،  للمرأة

اإلنجـاب  و،   اإلناثعلىتفضيل الذكور  و،  التهديد بالطالق و ،الزواج المبكر و،  الميراث

 و،  حرمان الزوجة من زيارة األهل و،  ضرب المرأةو،  هجر الزوجة  والمتكرر والمتعدد

 .عدم السماح للمرأة بمزاولة األنشطة الثقافية أو االجتماعية أو السياسية

 :تـسـاؤالت الـدراسـة

 :ة  التاليت في محاولة اإلجابة على التساؤالالدراسةتتلخص مشكلة 

 متوسطات درجات المساندة االجتماعية بـين       فيفروق ذات داللة إحصائية     ل هناك   ه) ١

  ؟لمرأةضد ا الموجه المرتفعات والمنخفضات على مقياس العنف

 –النفـسي   (  متوسطات درجات نوع العنف      بينهل توجد فروق ذات داللة إحصائية       ) ٢

  ؟ند أفراد العينةمتغير العمر عطبقاً لالموجه ضد المرأة ، )  اللفظي-الجسدي 

 –النفـسي   (  متوسطات درجات نوع العنف      بينهل توجد فروق ذات داللة إحصائية       ) ٣

  ؟الموجه ضد المرأة طبقاً للحالة االجتماعية، )  اللفظي-الجسدي 

 –النفـسي   (  متوسطات درجات نوع العنف      بينهل توجد فروق ذات داللة إحصائية       ) ٤

  ؟لمرأة حسب المستوى االقتصادي ألفراد العينةالموجه ضد ا، )  اللفظي-الجسدي 

 متوسطات درجات أنواع المساندة االجتماعية      بينهل توجد فروق ذات داللة إحصائية       ) ٥

  ؟متغير العمر عند أفراد العينةطبقاً لللمرأة 

 متوسطات درجات أنواع المساندة االجتماعية      بينهل توجد فروق ذات داللة إحصائية       ) ٦

  ؟لحالة االجتماعية عند أفراد العينة لطبقاللمرأة 

 متوسطات درجات أنواع المساندة االجتماعية      بينهل توجد فروق ذات داللة إحصائية       ) ٧

  ؟للمرأة حسب المستوى االقتصادي عند أفراد العينة



 - الجـسدي    –النفسي  ( هل توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين نوع العنف           ) ٨

 ؟و أبعاد المساندة االجتماعية المختلفة ، جه ضد المرأة المو، ) اللفظي

 :أهـمـيـة الـدراســة  

 وهذه الدراسة البحثية االستطالعية التي تحاول توجيه نظر المجتمع إلى           :األهمية النظرية   

ومحاولـة  ، ر على كافة األصـعدة      التي بدأت في االنتشا   ، الفئة المتضررة من هذه الظاهرة      

 سـواء كـان بـسبب العـادات         حدوثها وتشجيع   ه المشكلة تمع في إبراز هذ   توضيح دور المج  

 .أو بسبب الظروف التي تمر بها األسرة، الخاطئة 

 وأهميتها بتقليـل العنـف بـصورة         ،ح أهمية المساندة االجتماعية بصورة عامة     ي توض و

 المـرأة أيـضاً   تـستفيد   و  .  كثيرة على صحة المـرأة       وخاصة أن للعنف أضراراً   ، خاصة  

وكـذلك قـد    ، المتضررة من العنف في عدم الصمت على حوادث العنف التي تتعرض لهـا              

كما يمكن أن تـستفيد منهـا       ، يستفيد منها كل من يستطيع مد يد العون إلى المرأة المتضررة            

 .كمنظمات حقوق اإلنسان والمنظمات التعاونية، المنظمات التي تعتني بشؤون المرأة 

في ضوء  ، بناء مقياس للعنف الموجه ضد المرأة       دم هذه الدراسة    تق : األهمية التطبيقية 

ما قد تسفر عنه الدراسة من نتائج يمكن أن يستفاد منها في وضع بعض البـرامج التربويـة                  

 .والنفسية واإلرشادية التي تهتم بالتوعية األسرية للحد من اآلثار السلبية لهذه المشكلة 

كحـث المـرأة علـى    ، ع اإلجراءات الكفيلة لذلك     وكذلك العمل على تذكير المجتمع بوض     

وتوعية األسـر   ، و تقديم فرص وظيفية مناسبة      ،  دور اإليواء المناسبة للحماية      إيجادالتبليغ و 

 هذا باإلضافة إلـى     ،لبناتها    يجب أن تقدمها   والمساندة التي ، أهمية الرعاية الصحية والنفسية     ب

 .إيجاد مراكز للعون والخدمات اإلرشادية

 

 

 



 :أهــداف الــدراســـة  

 :تهدف هذه الدراسة إلى 

 – الحالـة االجتماعيـة      –العمـر   ( طبقاً لكل من    ، معرفة الفروق في العنف بأنواعه      ) ١

 ) .الوضع االقتصادي

 الحالـة   –العمـر   ( وفقاً لكل مـن     ، معرفة الفروق في المساندة االجتماعية بأنواعه       ) ٢

 .)  الوضع االقتصادي–االجتماعية 

 . والمساندة االجتماعية بأنواعها همعرفة العالقة بين العنف بأنواع) ٣

 واألسرة والرضا الذاتي عن المساندة في تقليل        الصديقاتمعرفة دور المساندة من قبل      ) ٤

 .عنف لظاهرة ا

 من شأنها أن تساعد في التأكيد على المعاملـة          – على ضوء النتائج     -التقدم بتوصيات   ) ٥

 .اون المتبادل داخل األسرة الحسنة والتع

 :مـصـطـلحـات الـدراسـة  

 : The Violence against the womanالعنف ضد المرأة  -١

 حسب التعريف المقدم في التقرير العالمي لمنظمة الصحة العالمية حول العنف والصحة   

)/WHO  مارسةفأن العنف هو االستعمال المقصود للقوة الفيزيقية بالتهديد أو الم )٢٠٠٠ 

الفعلية ضد الذات أو شخص آخر أو جماعة أو مجتمع و الذي ينتج منه ضرر أو جرح أو                  

ويتضمن العنف كلَّ أشـكال  ... به الضرر أو الموت أو الضرر النفسي أو الحرمان يقصد

 . الذي تتعرض له المرأة.البدني والعقلي واألذى وسوء المعاملة واإلهمال العنف
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وتعرف الباحثة العنف على انه أي سلوك أو انفعال من فرد ذي سلطة إلى فرد أخـر ممـا                      

 . لفظياًأو يسبب له األذى والضرر سواء كان بدنياً أو نفسياً 

 



 :ويتكون من ثالث أبعاد هي  

 .دث ضرراً نفسياًيشير إلى أي فعل يح:  العنف النفسي -١

 . يشير إلى أي فعل يحدث ضرراً جسدياً:  العنف الجسدي -٢

 .يشير إلى أي كلمة أو عبارة تحدث ضرراً معنوياً أو جسمياً:  العنف اللفظي -٣

هـي مجمـوع الـدرجات التـي تحـصل عليهـا            : وعليه فان التعريف اإلجرائي للعنف    

 .مستخدم في الدراسة الحالية من خالل إجابتهن على مقياس العنف الاتالمفحوص

  :Social Support المساندة االجتماعية -٢

المساندة بأنها الـدعم     )  ١٩٩٨: أسماء السرسي وأماني عبد المقصود      (وتعرف كالً  من     

، األسـرة   ( االنفعالي والمادي واألدائي الذي يتلقاه الفرد من قبل اآلخـرين المحيطـين بـه               

 . ومدى قدرة الفرد على تقبل وإدراك هذا الدعم ) العمل زمالء ، الجيران ، األصدقاء 

هي السند العاطفي المادي الذي تستمده      : وعليه فان التعريف اإلجرائي للمساندة االجتماعية     

المرأة من أسرتها أو المجتمع ويساعدها على التفاعل مع األحداث الضاغطة سواء مع البيئـة               

  .اصةالمحيطة بها أو مع متطلبات الحياة الخ

 : وتتكون من ثالث أبعاد هي 

 من الدعم   الصديقاتقدمه  ت مدى ما    بهيقصد    :الصديقات المساندة االجتماعية من قبل      -١

 .والمؤازرة والمساندة في أمور الحياة العادية وفي أثناء الحياة الضاغطة والظروف الصعبة

 اآلباء  -ما تقدمه األسرة      يقصد بهذا البعد مدى      : المساندة االجتماعية من قبل األسرة       -٢

  من دعم ومؤازرة ومساندة للفـرد        -واألمهات واإلخوة واألزواج وغيرهم من أفراد األسرة        

 .في أمور حياته العادية وفي أثناء الحياة الضاغطة والظروف الصعبة 

يقصد به مدى إدراك الفرد لكميـة        : الشعور بالرضا الذاتي عن المساندة االجتماعية        -٣

 .  المساندة المعطاة له ومدى رضا الفرد عن هذه المساندة ونوعية



 .وتحدد إجرائياً بالدرجة التي تحصل عليها المفحوصة على هذا المقياس 

 : حــدود الــدراســـة 

 :ه و هو تتناولت الدراسة الحالية بالموضوع الذي تحدد

المشتركة فـي هـذه       بالعينة تو تحدد ،  ومساندة المجتمع لها      العنف الموجه ضد المرأة   

 مـدى أعمـار اإلنـاث       حيث كـان  ، امرأة بمدينة مكة المكرمة     ) ٣٠٠= ن (حيث، الدراسة  

وقد شملت العينة مجموعة من معلمات و طالبات المـدارس          ، ) ٥٠ - ١٥(المفحوصات من   

هذا باإلضافة إلى احتواء    ،  شعةاألوالممرضات وفنيات   ، وطالبات جامعة أم القرى     ، الثانوية  

 . ينة على مجموعة من ربات المنازل الغير عامالت من المتعلماتالع

 :وتحددت الدراسة بالمقاييس المستخدمة وهي

من ) العنف النفسي والعنف الجسدي والعنف اللفظي       (مقياس العنف الموجه ضد المرأة       -

  .إعداد الباحثة 

 . قصود عبد الوهابأماني عبد المو  مقياس المساندة االجتماعية إعداد أسماء السرسي -

 هـ  ١٤٢٨ – ١٤٢٧الثاني   الفصلوتحددت بالزمان الذي سيتم فيه إجراء الدراسة و هو          

 .و المكان و هو مدينة مكة المكرمة ،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 الفصل الثاني

 
 اإلطار النظري و الدراسات السابقة

 

 اإلطار النظري :  أوالً

  العنف-١

 تعريفات و أنواع العنف ) أ ( 

 المنظور التاريخي لظاهرة العنف ضد المرأة ومكانة المرأة في اإلسالم) ب ( 

 العنف ضد المرأة بين التوجهات النظرية) ج ( 

 اآلثار النفسية المترتبة على اإلساءة إلى المرأة   ) د ( 

 األسباب والعوامل والمتغيرات المرتبطة باإلساءة إلى المرأة) هـ( 

 لمرأة في دول العالم و نسب انتشارهاظاهرة العنف ضد ا) و ( 

 

  المساندة االجتماعية-٢

 

  المساندة االجتماعيةتعريفات) أ(

 أهمية و تأثير المساندة االجتماعية) ب(

 النظريات المفسرة للمساندة االجتماعية) ج(

 شروط تقديم المساندة االجتماعية) د(

 أبعاد و أنواع المساندة االجتماعية) هـ(

 بين الجنسين في التأثر بالمساندة االجتماعيةالفروق ) و(

 وظائف و خصائص المساندة االجتماعية) ز(
 

 الدراسات السابقة:ثانياً

 فروض الدراسة: ثالثاً

 



 اإلطار النظري :  أوالً

 مقدمة    

قامت الباحثة في هذا الفصل بعرض اإلطار النظري للمفاهيم األساسية للدراسة والمتمثلـة             

حيث ) اللفظي  ، الجسدي  ، النفسي  (ول وهو العنف الموجة ضد المرأة بأنواعه        في المتغير األ  

ـ  اتم عرض عدد من تعاريف تلك الظاهرة القديمة المتجـددة وأسـبابه             والمنظـور   ا وأنواعه

هذه باإلضافة إلى توضيح اآلثار النفـسية       ، التاريخي لهذه الظاهرة و مكانة المرأة في اإلسالم         

وتعداد بعض العوامل والمتغيرات المرتبطة باإلساءة إلـى        ، إلى المرأة   المترتبة على اإلساءة    

و نسب انتشارها في دول العالم وأخيراً سوف تتطرق الباحثة إلى دراسة العنف ضد               ،المرأة  

 . المختلفة في علم النفس المرأة بين التوجهات النظرية

وهـو المـساندة    اسـة   كما عرضت الباحثة في هذا الفصل المتغير الثاني فـي هـذه الدر            

المساندة االجتماعية مـن    ، المساندة االجتماعية من قبل األصدقاء      ( الثالثة   االجتماعية بأنواعها 

حيث تم عرض العديد مـن      ، ) والشعور بالرضا الذاتي عن المساندة االجتماعية     ، قبل األسرة 

اك تأثيرات مباشرة   وهل هن ، ومدى إدراكها من قبل المتلقي      ، وأهميتها  ، التعاريف والمفاهيم   

وهل هناك فروق بين    ، وكذلك سيتم الحديث عن شروط تقديم المساندة االجتماعية         ، على الفرد 

وأخيراً ،  أبعاد وأنواع المساندة و وظائفها و خصائصها      والتطرق إلى    ،بهاالجنسين في التأثر    

 . في علم النفس  النظريات المفسرة للمساندة االجتماعيةالتحدث عن

 ةاولت الباحثة في هذا الفصل الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بمتغيرات الدراس          كما تن 

 :وتم تناولها وفقاً لمحورين هما 

دراسات تناولت ظاهرة العنف ضد المرأة وعالقتها بـبعض المتغيـرات           :المحور األول   

 .األخرى

 تغيرات األخرىدراسات تناولت المساندة االجتماعية وعالقته ببعض الم: المحور الثاني

 .كما عرضت الباحثة في ختام هذا الفصل فروض الدراسة الحالية 

 



 :The Violence against the woman العنف ضد المرأة -١

ويختلف الكثير من النـاس فـي تحديـد         ،     يعتبر العنف ظاهرة قديمة متجددة      
لقهـر ،   كاإلكراه والعـدوان وا   ، والخلط بينها وبين مصطلحات أخرى      ، معانيها  

ففي بعض المجتمعات   ، باإلضافة إلى االختالف في أهمية دراسته من مجتمع ألخر        
وفي أخرى ينظر إليها علـى أنهـا آفـة          ، تعتبر العنف األسري مشكلة شخصية      

اجتماعية ، ويصل االختالف إلى عدم تحديد األسباب األساسية لهـذه الظـاهرة ،              
 وللتوضيح سوف نورد تعـاريف      ،ويرى البعض أنها ال تمثل مشكلة في األساس         

 .عديدة للعنف

 العنفو أنواع تعريفات ) أ  ( 

  تعريفات العنف -١

،  بأنه الخرق باألمر وقلة الرفق به     " : العنف لغوياً   ) ٢٥٧ :١٩٥٦(  عرف ابن منظور     -

 . " والتعنيف هو التقريع واللوم،  أي أخذه بشدة:  وُأعنف الشيء،  وهو ضد الرفق

، العنف مضاد للرفق    " : العنف في المعجم الفلسفي      )  ١١٢: ١٩٨٢(  وعرف صليبه      -

فكل فعل شديد يخالف طبيعة الشيء      ، والعنيف هو المتصف بالعنف     ، ومرادف للشدة والقسوة    

 .  " ويكون مفروضاً عليه من خارج فهو بمعنى ما فعل عنيف

دام الضبط أو القـوة      استخ :العنف في العلوم االجتماعية بأنه       ) ١٩٨٦(  وعرف بدوي    -

 .استخداماً غير مشروع أو غير مطابق للقانون من شأنه التأثير على إرادة فرد ما

 العنف هو استخدام الـشدة      أنتعريفا سسيولوجيا للعنف مؤداه     )  ٢٠٠٤ (القباع ووضع   -

 سلوك العنف هو ذلك السلوك الـصادر مـن          أن، وهذا يوضح    اإلنسانوالقسوة في محيط بني     

 آخر سواء كان ذكراً أو أنثى، صبيا كان أو طفال فهـو سـلوك               إنسان موجها ضد    نإنساقبل  

 .انفعالي صادر من شخص ما موجها صوب شخص آخر



اإلكراه المادي الواقع علي شخص إلجبـاره       " : بأنه   ) ٢٠: ١٩٩١(  وأشار الشربينى    -

ـ  وء هو س  ىعلي سلوك أو التزام ما وبعبارة أخر       ه جملـة األذى   استعمال القوة ، ويقـصد ب

، كما قد يـستخدم     )  جرح   – ضرب   –قتل  ( والضرر الواقع على السالمة الجسدية للشخص       

 معينا  حيث تفترض هذه المصطلحات نوعاً    )  إتالف   – تخريب   –تدمير  ( العنف ضد األشياء    

 .  " من العنف والعنف مرادف للشدة والقسوة

سلوك يصدره فرد من األسـرة      " : العنف األسري بأنه    ) ٢٤:  ٢٠٠٠ ( شوقي وعرف   -

 عليه ، بدرجة بسيطة أو شديدة ، بشكل متعمـد            االعتداء بدنياً  ىصوب فرد أخر ، ينطوي عل     

أملته مواقف الغضب أو اإلحباط أو الرغبة في االنتقام أو الدفاع عن الذات أو إلجباره علـي                 

ني أو نفـسي أو كليهمـا        بد ى من إتيانها ، قد يترتب عليه إلحاق أذ        هإتيان أفعال معينة أو منع    

 ."به

 هو األفعـال التـي       ":فقد جاء بتعريف للعنف العائلي بأنه       ) ١٢٢:  ١٩٩٧(  أما التير    -

يقوم بها احد أعضاء األسرة أو العائلة ويعني هذا بالتحديد الضرب بأنواعه وحبس الحريـة ،                

والطرد والتـسبب   والحرمان من حاجات أساسية ، واإلرغام علي القيام بفعل ضد رغبة الفرد             

 . "في كسور أو جروح ، والتسبب في إعاقة، أو قتل 

بحسب التعريف المقدم في التقرير العالمي لمنظمة الصحة العالميـة حـول العنـف                و  -

ن العنف هو االستعمال المقصود للقوة الفيزيقيـة بالتهديـد أو   إف )٢٠٠٠  WHO/( والصحة

جماعة أو مجتمع و الذي ينتج منه ضـرر أو  الفعلية ضد الذات أو شخص آخر أو  الممارسة

ويتضمن العنـف كـلَّ   ... به الضرر أو الموت أو الضرر النفسي أو الحرمان جرح أو يقصد

  .البدني والعقلي واألذى وسوء المعاملة واإلهمال أشكال العنف

sy.gov.reefnet.www 

التعريف المقدم في التقرير العالمي لمنظمة الصحة العالمية حول العنـف           يد الباحثة    وتؤ -

الن مفهوم العنف واسع وقد يتضمن أمور بـسيطة         ، وال تختلف مع أي من التعريفات السابقة        

إال أن اغلب التعريفات ركزت على العنف البدني        ، خر بالفرد   آوأخرى معقدة تضر بشكل أو ب     

وأهملت األنـواع األخـرى مـن       ، يترتب عليه من أضرار جسدية ونفسيه       وما  ، أو الجسدي   

 . العنف كالعنف النفسي واللفظي



 : أنواع العنف-٢

ومن خالل المبحث السابق نجد أن مصطلح العنف ضد المرأة حـسبما يـرى الخريـف                

  أي عمل من أعمال العنف القائم علـى         :و أشارت إليه وثيقة المؤتمر الدولي إلى      ، ) ٢٠٠١(

 ، نوع الجنس يترتب عليه أو من المحتمل أن يترتب عليه أذى بدني أو نفسي أو معاناة للمرأة                

سواء حدث ذلـك     ، أو اإلكراه أو الحرمان    ، بما في ذلك التهديد بالقيام بأعمال من هذا القبيل        

 . في الحياة العامة أو الخاصة

الذي يحدث داخل األسرة أو     و، العنف ضد المرأة    ) ٢٠٠٢(وبناءاً على ذلك فقد قسم حسن       

 :  الممارسات التاليةإلىالمجتمع 

 يحدث ضرراً نفسياً بما في ذلك إشعار المرأة بالدونية          ل أي فع  :العنف النفسي ويقصد به   * 

 العنف الـذي يحـدث داخـل األسـرة أو           ، باإلضافة إلى التهديد باستخدام     وعدم االهتمام بها  

 الـشعور   موعدفي النفس   الذي يزرع ويغرس الخوف     أو ما تغاضى عنه المجتمع و     ، المجتمع  

 . باألمن النفسي واالستقرار العاطفي لدى المرأة المساء إليها

 إلى أي فعل يحدث ضرراً بدنياً مثل الضرب بكل أنواعـه            :العنف الجسدي وهو يشير   * 

ـ               ار والخنق والحرق وتدمير الممتلكات الشخصية والعامة في المنزل ، وما يترتب عليه من أث

 . نفسية

 أي كلمة أو عبارة تحدث ضـرراً معنويـاً كالـسخرية            :العنف اللفظي وهو يشير إلى    * 

 .واالستهزاء والشتم واالتهامات الباطلة 

وهو من اشد أنواع العنف خطراً على الصحة النفسية للمرأة ، مع انه ال يترك أثارا مادية                 

، يف بالصراخ والـشتم إلـى زوجتـه         قيام الزوج بتوجيه التوبيخ والتعن    عند  عليها، وخاصة   

 ولكن أقـوى مـا فـي       .مال شؤون األسرة نكاية بالزوجة      وإه، واللجوء إلى أسلوب التجاهل     

، ناهيـك إلـى العنـف         نفسية على المرأة   هو التهديد بالطالق الذي يترك أثاراً     اللفظي  العنف  

وكذلك تمنع  ، والشخصية  منع المرأة من ممارسة حقوقها االجتماعية       تُ االجتماعي الذي بموجبة  

منعهـا مـن    ك،  أدوارها االجتماعية خارج نطاق األسرة       ةمن االنخراط في المجتمع وممارس    

زيارة أهلها وأقاربها أو االلتحاق بعمل مناسب لها، مما يؤثر سلبياً علـى نموهـا العـاطفي                 

 .ومكانتها االجتماعية



 إلى أي عبـارة أو فعـل         وهو يشير   :العنف الجنسي  ) ٢٠٠٣(  وقد ذكرت هبه حسن      *

ما أن تكون مباشـرة مـع المـرأة أو          إجنسي يحدث ضرراً نفسياً أو بدنياً ، وهذه الممارسة          

، وأشكال اإلساءة الجنسية األخرى التـي        تعبيرات لفظية جنسية أو تعليقات جنسية عن المرأة       

ويـف فـي    بما في ذلك االغتصاب والتحرش والتخ      تشمل العمليات الجنسية غير المرغوبة ،     

مكان العمل واالتجار بالنساء واإلكراه على البغاء ، وكذلك معاملة الزوجة فقـط كموضـوع               

، والعنف الجنسي واالغتصاب الذي يحدث داخل إطار العالقة الزواجية حيث يـشكل              جنسي

 . الجنس إذا كان عنيفاً وبدون رغبة الزوجة اغتصاباً

والـذي يـشمل اإلسـاءة      : قتـصادي   إلى العنف اال   ) ٢٠٠٣( وقد أشارت هبه حسن     * 

واالمتناع عن  ،  واالستيالء على مالها الخاص       ،مثل اخذ مال الزوجة   ، االقتصادية إلى المرأة    

 وقـد يـشمل العنـف       . ومعايرتها بأنها ال تنتج وتنفق الكثير من نقود الزوج        ، اإلنفاق عليها   

بناء على الـدور  ، شكلها المجتمع االجتماعية التي ي القائم على األدوار العنف  :هوالجندري و

على منظومة من القيم والعادات والتقاليد التي تؤدي إلى  ، معتمداً البيولوجي لكل من الجنسين

  .  أساس الجنس البيولوجي عدم المساواة القائمة على

  : كل نوع من األنواع السابقة ، وهي      فيالعنف الصحي وقد يدخل هذا النوع من العنف         * 

والـزواج  ، من ذلك قلة الرعاية الصحية للحامـل        ، ة يترتب عليها أضرار صحية      أي ممارس 

 أو إجبارها علـى الحمـل المتعـدد          ،المبكر والختان والتعقيم اإلجباري واإلجهاض ألقسري     

وخاصة في حالة رغبة الزوج الحصول على الولد بعد عدد من البنات وذلك علـى حـساب                 

 . صحة المرأة

 خي لظاهرة العنف ضد المرأة ومكانة المرأة في اإلسالمالمنظور التاري) ب (

 :   المنظور التاريخي لظاهرة العنف ضد المرأة-١

أن اهللا خلق اإلنسان بنوازع شتى ، خلقـه محبـاً للـسيطرة              ) ٢٠٠٣( يوضح أبو النيل    

،  مياالً إلى حب الشهوات من النـساء والبنـين والمـال          ، شغوفاً باألثرة واألنانية    ، والتملك  



زُيـنَ لِلنـاسِ حـب الـشهَوَاتِ مِـنَ النـسَاء وَالْبَـنِنيَ وَالْقَنَـاطِريِ الْمقَنطَـرَةِ مِـنَ الـذَّهَبِ وَالْفِـضَّةِ                        { لقولة تعالى    مصداقاً

  ) ١٤سورة األنعام آية (}وَالْخَيلِ الْمسَومَةِ وَاألَ�ْعَامِ

،   تلك الرغبات في حدود مـنهج اهللا       ولذا حرص اإلنسان في كل زمان ومكان على إشباع        

خذ بيد الضعيف وصـد     األب النفوس وتخليصها من نوازع الشر و      ي تهذ إلىمنهج اهللا   قد دعا   و

 .الظالمين عن ظلمهم 

           ظلم اليتيم العاجز والمرأة    غير انه في حالة البعد عن المنهج اإللهي يحيق الظلم بالضعفاء في

ء حقوقهم ويسخرونهم لتحقيق مآربهم الشخصية حتى       ويستمر األقوياء في سلب هؤالء الضعفا     

 .وجد الرق ووجد البطش 

 مطلب  فألنها، وأما أسبابها حسب تقرير األمم المتحدة       ، وكان للمرأة نصيب من هذا الظلم       

الرجال لتحقيق رغبات الجسد ، ويطلبونها للتسخير فقد حاق بها من االضطهاد أضـعاف مـا                

 والمهانة على مر العـصور      ف أنواع الظلم والتعس   أسيمت أسو إذ  ، حاق بغيرها من الضعفاء     

 . ولدى جميع األمم

، قد كتب عن المرأة في العديد من المجتمعات اإلنسانية القديمـة             ) ٢٠٠١( فنجد محمود   

وتعد ملك الزوج فـي     ، هي جزء من صفقة بين الزوج ووالد الفتاة         ، فنجد المرأة في اليهودية     

ن مال تكسبه يكون ملك للزوج هذا باإلضافة إلى إلزاميـة خدمـة   كل شيء وكل ما يخصها م   

 .الزوج والخدمة في المنزل حتى في وجود الخدم 

كانت تعتبر مواطناً من الدرجة     ، أما المرأة في المذهب الكاثوليكي وحتى القرون الوسطى         

، وكانت المـرأة    ولم يكن لها استحقاقات أو أهلية مالية كاملة في العقود والتصرفات            ، الثانية  

 .م١٨٥٠ الكتاب المقدس حتى عام أتاالنجليزية محرومة من قر

ن يعتبرونها نذير خطر على المجتمع فيمنع البـوذا مـن           وأما المرأة الهندية فقد كان البوذي     

يبيع فيها كيـف مـا يـشاء        ،  للرجل   هوفي المجتمع الروماني كانت المرأة عبد      .ا  النظر إليه 

 . هفيستطيع الرجل بيع بنت



حيـث  ، والمرأة عند العرب في الجاهلية قبل اإلسالم كانت تعامل معاملة أسوء ما تكون              

ـ ،  خاصـة    ة، ومن نجا منهن فإنها تعامل معامل       دفن وهي حية خوفاً من العار     تُ ن تـورث   أك

 . زوجها إلى أوالده ةالزوجة بعد وفا

المرأة تعامل كالطفـل    انه في القانون الروماني كانت        )٢٠٠٥( وأضافت مروة الشربيني    

أي ال أهلية لها وكان لرب األسرة أن يبيع من يشاء من النساء ممن هن تحت                 أو كالمجنون ،  

 .وتظل المرأة تحت سلطان ولي أمرها سواء كان أباً أو زوجاً ، واليته 

طـين أحقـر    عويجـب أن ي   ، وفي القانون الصيني كانت القاعدة أن النساء ال قيمة لهـن            

 . األعمال

 : مكانة المرأة في اإلسالم-٢

أن المرأة نالت كامل حقوقها في شريعة اهللا و حـسب قـانون              ) ٢٠٠٣( ذكر أبو النيل     

ففي القران الكريم القـول     ، الذكر و األنثى    : اعدل العادلين و رب المرأة الذي خلق الزوجين         

تها و كفاءتها   الفصل في جميع جوانب المرأة من حيث أصلها و حقيقة أمرها و من حيث قدرا              

 .و من حيث حقوقها و واجباتها و كل ما قرره القران الكريم بشان المرأة 

هو مجتمع الرجال والنساء معاً     ، أن المجتمع اإلسالمي األول      ) ٢٠٠١( وأضاف محمود   

التي تضمنها للمرأة كاملة    ، وفي الحقوق والواجبات    ، على قدم المساواة في الكرامة اإلنسانية       

 لما جاء به اإلسالم من تغيير شـامل فـي   ان إدراك المرأة المسلمة في حياة النبي       ، ولقد ك  

جعلها تطالب بحقوقها بعد أن عَّرفها لها القران وبينتها الـسنة قـوالً             ، حياتها إدراكاً صحيحاً    

  شُعبةُ      قَاَل حدَّثَنَا    آدم      ، كما في حديث      حيث طلبت النساء فرصة التعليم من النبي      ، وفعالً  

   َأِبي سِعيٍد الْخُـدِري     يحدثُ عن    َأبا صاِلٍح ذَكْوان    قَاَل سِمعتُ    صبهاِني اَألابن    قَاَل حدَّثَِني  

 فَاجعْل لَنَـا يومـا ِمـن نَفْـِسك     علَيك الرجاُل غَلَبنَا    صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم    النِّساء ِللنَِّبي  قَالَتْ 

ثَةً ِمن الثَ   تُقَدم    ما ِمنْكُنَّ امرَأةٌ    [لَِقيهنَّ ِفيِه فَوعظَهنَّ وَأمرهنَّ فَكَان ِفيما قَاَل لَهنَّ فَوعدهنَّ يوما

باب  ، صحيح البخاري  ] .(واثْنَتَيِن رَأةٌ واثْنَتَيِن فَقَاَللَها ِحجابا ِمن النَّاِر فَقَالَتْ ام  كَانإالّولَِدها 

 )٩٩رقم الحديث  ، هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم ، العلم



  عـن   ماِلـك  قَاَل حدَّثَِني    ِإسماِعيُل  وقد أبت جارية أن تتزوج رجالً ال تحبه كما في حديث           

خَنْساء ِبنِْت    عن  ومجمٍع ابنَي يِزيد بِن جاِريةَ    عبِد الرَّحمِن عن   َأِبيِه  عن  الرَّحمِن بِن الْقَاِسِم عبِد 

 صلَّى اللَّه علَيـهِ    ثَيب فَكَِرهتْ ذَِلك فََأتَتْ رسوَل اللَِّه  وهي َأنَّ َأباها زوَّجها  [ نْصاِريَِّةألا ِخذَاٍم

  لَّمسو    هدَّ ِنكَاحإذا زوج ابنته وهـي كارهـة فنكاحـه         ، النكاحباب   ، صحيح البخاري ] . (فَر 

 )٤٧٤٣رقم الحديث  ، مردود

لم ينتقص اإلسالم من حقوق المرأة في االعتقـاد وال           ) ٢٠٠٥( وذكرت مروة الشربيني    

وال من حقها في أن تتعلم وتعلـم ، وقـد كانـت     ، من حقها في المشاركة في أعمال المجتمع        

 بـين الرجـل     الحضارة اإلسالمية في أبان ازدهارها معبرة عن المساواة الحقيقية في اإلسالم          

والمرأة ، وقد أعطانا القران الكريم أمثلة تدل على التسوية بين الرجل والمـرأة فـي العمـل                  

 .والجزاء

وكان من إحساس المرأة بالتغيير أن جعل بعضهن يقفن من أزواجهن موقف المعترضـة              

 .ناًفي الرأي أو الفعل ودور الناصحة دون خوف في مجتمع كان قبل سنوات ال يقيم للمرأة وز

وكان من ذلك التكريم اإللهي تكريم المرأة في كل مراحل حياتهـا ، ابتـداء مـن حـسن                

إلـى الميـراث    ، والرضاعة والحضانة والتربية والنفقـة      ) العقيقة(تسميتها واالبتهاج بمقدمها    

والملك والتصرف وحرمة الدم والمال والعرض ولها القصاص واإلجـارة وإعطـاء األمـان              

لها من الحقوق مثل ما     ،  وأنها شقيقة الرجل ومن أصله وأنها مكلفة ومسئولة          واختيار الزوج ،  

 .للرجل 

وحرم قتلها وأمـر بـالبر      ، أن اهللا قد كرمها وساواها بالرجل       ، فنجدها أوالً في طفولتها     

  حـدَّثَنَا     زبيـِري  ال َأبو َأحمد   حدَّثَنَا    مرو النَّاِقد ع  واإلحسان إليها ورغَّب في تربيتها فقد قال

   قَـاَل     َأنَـِس بـِن ماِلـٍك     عـن   عبيِد اللَِّه بِن َأِبي بكِْر بِن َأنَـٍس    عن محمَّد بن عبِد الْعِزيِز 

يوم الِْقيامِة َأنَا وهـو   ى تَبلُغَا جاءحتَّ  جاِريتَيِن   عاَل   من  [   علَيِه وسلَّم  صلَّى اللَّه   قَاَل رسوُل اللَِّه  

هاِبعمَّ َأصضفضل اإلحـسان   ، البر والصلة واآلدابباب  ، صحيح مسلم بشرح النووي] . (و

 )٦١٢٨رقم الحديث  ، إلى البنات

 عـاِمر  قَـاَل قَـاَل     صاِلح بن حيَّان   قَاَل حدَّثَنَا   الْمحاِرِبي  حدَّثَنَا  محمَّد هو ابن سلَاٍم    َأخْبرنَا 

 ِبيدَّثَِني  الشَّعةَ  حدرو بَأب  نوُل اللَِّه :   قَاَل  َأِبيِه   عسِه  قَاَل رلَيع لَّى اللَّهص  لَّمساِن الثَ  [ ورَأج مثَةٌ لَه



   ٌل ِمنجِل الِْكتَا    رب  َأه   نآمِه وِبنَِبي نمٍَّد    آمحِبم       لَّمسِه ولَيع لَّى اللَّهِإذَا َأدَّى        ص لُـوكمالْم ـدبالْعو

قَّ اللَِّه وٌلحجراِليِه ووقَّ ما حهلَّمعا وهتَْأِديب نسا فََأحهةٌ فََأدَّبَأم هـا ثُـمَّ    كَانَتْ ِعنْدهِليمتَع نسفََأح

رقـم   ، تعليم الرجل أمته وأهله    ، العلمباب   ، يصحيح البخار ] . (َأعتَقَها فَتَزوَّجها فَلَه َأجرانِ   

 )٩٥الحديث 

 في نفوس العـرب     بل قضاء على ما كان    ، و ذكر البنات هنا ليس للتخصيص برعايتهن        

فال فرق بين البنـت و االبـن        ، و هذا ما حاربه اإلسالم      ، من تعلق بالذكور أكثر من اإلناث       

و ال تقم الحياة السوية إال بها و ال يحل إيثـار      ، فالحياة تحتاج إلى البنت و مجهوداتها وعملها        

 .االبن عليها

يم باإلناث في معرض الحديث     لقد بدأ القران الكر    ) " ٢٠٠٠( وقد ذكر المبارك وآخرون     

 يَهَـب لِمَـن يَـشَاء إِ�َاثـاً وَيَهَـب لِمَـن             {: قال اهللا تعالى  : فالكل خلقه و ال فضل لفتى على فتاة         ، عن النسل   

 ).                         ٥٠-٤٩سورة الشورى (  }يَشَاء الذُّكُورَ

 أم فأمر ببرها و اإلحـسان لهـا و          و هي ، فلم ينساها اإلسالم    ، كان تكريمها كأم    ) ثانياً  

طاعتها و أنها الطريق الموصل للجنة ، فقد اختصها بتأكيد الوصايا ، حتى ال يستهان بحقها ،                 

التي ال يقابل جهدها بشكر و ال يقدر بجـزاء قـال            ، و وصفه لها أنها ذات الفضل و التحمل         

 ُأمه وهناً علَى وهٍن وِفصالُه ِفي عاميِن َأِن اشْكُر ِلـي            ووصَّينَا الِْإنسان ِبواِلديِه حملَتْه   {: تعالى  

ِصيرِإلَيَّ الْم كياِلدِلو١٤سورة لقمان آية  ( }و.( 

ه وَفِـصَالُه  وَوَصينَا الْإِ�ـسَانَ بِوَالِدَيـهِ إِحـسَا�اً حَمَلَتْـه أُمـه كُرهـاً وَوَضَـعَتْه كُرهـاً وَحَملـُ                 {و أيضا قال تعالى     

 ). ١٥سورة األحقاف آية  (}ثَلَاثُونَ شَهراً 

لمعرفته بخصائص المرأة في ذلك العمر و ما تحتاج إليـه           ، و شدد اإلسالم على حق األم       

  عن    جِرير    حدَّثَنَا    قُتَيبةُ بن سِعيٍد    حدَّثَنَا و فضالً لجهدها و عملها فلقد ، من رعاية خاصة 

   قَـاَل     رِضي اللَّـه عنْـه      َأِبي هريرةَ    عن    َأِبي زرعةَ    عن    عمارةَ بِن الْقَعقَاِع بِن شُبرمةَ  

  اءٌل   ججوِل اللَِّه    رسِإلَى ر   لَّى اللَّهص  لَّمسِه ولَيوَل اللَِّه    عسا رفَقَاَل ي  َأح نِن   قُّ النَّاِسمـسِبح



قَاَل ؟ قَاَل ثُمَّ من ، قَاَل ثُمَّ ُأمك ؟ ثُمَّ من   قَاَل ،قَاَل ثُمَّ ُأمك؟ قَاَل ثُمَّ من ،  ُأمك  [صحابِتي قَاَل

 وكمـن أحـق النـاس بحـسن         ، األدبباب   ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري     ] . (ثُمَّ َأب

 ) .٥٥١٤رقم الحديث  ، الصحبة

و لم يكتفي باألمر ببرها بل حرم عقوقها و القسوة عليها سواء بالقول أو الفعل أو الغفلـة                  

ن عن جرير عن منصور عن الشعبي عن وارد مولى المغيـرة عـن              عن حقوقها ، فعن عثما    

منْصوٍر    عن     شَيبان   حدَّثَنَا    سعد بن حفٍْص    حدَّثَنَا  قال رسول اهللا : المغيرة بن شعبة قال 

    نيَِّب    عسالْم    نرَّاٍد    عو    نع   ةَ عبِن شُعِة بِغيرالْم النَِّبي لَّى   نص اللَّه  لَّمسِه ولَيِإنَّ  [ قَاَل    ع 

رَّمح اللَّه كُملَيقُوقَ عاِتاُأل عا  مَّهنْعماِت    وهو    ْأدوو   كَِرهنَاِت وَؤاِل  الْبةَ السكَثْرقَاَل وِقيَل و لَكُم

لحـديث  رقم ا ، الكبائر عقوق الوالدين من ، األدبباب  ، البخاري صحيح] . ( وِإضاعةَ الْماِل

٥٥١٨( 

  حـدَّثَنَا     يعِني ابن يـونُس   ِعيسى   حدَّثَنَا    ِإبراِهيم بن موسى الرَّاِزي    عن، كزوجة ) ثالثاً 

   قَاَل    يرةَ هر َأِبي   عن    عمر بِن الْحكَِم    عن    ِعمران بِن َأِبي َأنٍَس    عن  عبد الْحِميِد بن جعفٍَر 

ِمنْها خُلُقًا رِضي ِمنْهـا    يفْرك مْؤِمن مْؤِمنَةً ِإن كَِرهال [ اللَّه علَيِه وسلَّم  صلَّى   قَاَل رسوُل اللَِّه  

  آخَر  ،    هرقَاَل غَي الوصـية بالنـساء    ، الرضاعباب   ، صحيح مسلم بشرح النووي   . (  ]   َأو ، 

 )٢٦٧٢رقم الحديث 

، و تفي لها بالحياة المطمئنة      ، فلقد فرض لها اإلسالم حقوقاً تكفل لها الرعاية و االستقرار           

تبعاتها و مطالبها و حمل العـبء و الكـدح و           ) الرجل(فألزم الزوج   . قى  فال تضيع و ال تش    

 .السعي مع لطف العشرة و حسن الصلة 

 النبوية الـشريفة    ثو أيضا اوجب لها النفقة و حتى و لو كان عندها المال ، فجأة األحادي              

فع الرجل  و ذلك ليد  ، التي تحث الزوج على البذل و النفقة لزوجته و األجر الذي يحصل عليه              

عـِدي بـِن     عن   شُعبةُ     حدَّثَنَا   آدم بن َأِبي ِإياٍس       فعن  ، إلى التفاني في أداء واجبه اتجاه زوجته        

  لنَِّبـي  ا عن   فَقُلْتُ    نْصاِري اَألَأِبي مسعوٍد    ن ع الَْأنْصاِريَّ  عبد اللَِّه بن يِزيد قَاَل سِمعتُ    ثَاِبٍت 

َأهِلِه وهو يحتَِسبها كَانَتْ  ِإذَا َأنْفَقَ الْمسِلم نَفَقَةً علَى  [ قَاَل    اللَّه علَيِه وسلَّم  صلَّى   عن النَِّبي  فَقَاَل  

 )٤٩٣٢ رقم الحديث فضل النفقة على األهل ،باب النفقات  ، يح البخاريصح ] . (لَه صدقَةً

 .فجعل النفقة على الزوج بمثابة الصدقة 



فـأمر بحـسن    ، و كذلك لم يغفل اإلسالم الجانب النفسي و المعنوي للمرأة و هي زوجة              

ا و التسامح و الرحمة معها فأمر الزوج بأن ينظر إليها بعين ملؤها الحب و العطف و                 عشرته

عن أبي حزم   حسين الْجعِفي     عن ِإسحاقُ بن نَصٍر         كما في رواية    فقد قال الرسول    ، الحنان  

خر فـال   من كان يؤمن باهللا واليوم األ     [ قال النبي   : عن ميسرة عن زائدة عن أبي هريرة قال         

يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وان اعوج شيء في الضلع أعـاله                

 ]فان ذهبـت تقيمـه كـسرته وان تركتـه لـم يـزل اعـوج فاستوصـوا بالنـساء خيـراً                     

 ).٤٧٨٧رقم الحديث ،  بالنساءةالوصاي، النكاحباب  ، فتح الباري بشرح صحيح البخاري ( 

و الحلـم و    ، بل أيضا تحمل األذى منهـا       ، و لم يكتفي اإلسالم باألمر بكفِّ األذى عنها         

 . معها و أمر أيضا بمداعبتها و التلطف ، الصبر عن طيشها و غضبها 

المحافظـة  ، أن من الحقوق التي أوجبها اإلسالم لهـا          ) ٢٠٠١( و كذلك أوضح محمود     

 .على دينها و على جسمها و بدنها و االهتمام بالصحة و الرعاية و االهتمام بها 

    ، ال لـتحكم الرجـل بـالمرأة        ، و من اجل هذا اوجب اإلسالم القوامة للرجل على المرأة           

القيـام و الحفـظ و      : فنجد أن تعريف القوامة أوال في اللغة و هي تعنـي             ، إنما لمراعاتها  و

اإلصالح أي قيام الرجال بمراعاة أمور النساء و تكليفهم أي الرجال بخدمتهن و رعـايتهن و                

 .السهر على ذلك فالقوامة تكليف للرجل 

سورة (  } اللّه بَعضَهم عَلَى بَعضٍ وَبِمَا أَ�فَقُـواْ مِـن أَمـوَالِهِم           الرجَالُ قَوامونَ عَلَى النسَاء بِمَا فَضَّلَ     {قال اهللا تعالى    

 )٣٤النساء آية 

نجـد  ) ٢٢٨ آية  البقرةسورة ( }وَلَهن مِثْلُ الَّذِي عَلَيهِن بِالْمَعروفِ وَلِلرجَالِ عَلَيهِن دَرَجَةٌ{ و في قوله   

 الخلقة أو أصل النشأة أو التكاليف أو المـسؤوليات          أن هذه الدرجة ال تعني التفضيل من حيث       

و إنما التفضيل يكمن في القيام بأمور المـرأة و          ، أو الجزاء و العقاب أو الحقوق والواجبات        

 .هي زيادة في مصلحة األنثى 

و ، فهي ال تمنع مشاركة المرأة للرجل في المـسئولية          ، فالقوامة للرجل ال تعني السيطرة      

فهي ’ ته و إبداء رأيها ، فالقوامة ليست بمعنى االستبداد و االنفراد باألمر كله              حقها في مراجع  



و في نفـس الوقـت تلـزم    ، ال تمنع المشاورة و النزول عند رأي المرأة حين يتضح صوابه  

 ) .األنثى(الرجل بالحماية و الرعاية و القيام على مصالح الزوجة 

فنهى عن التبتـل و االمتنـاع و        ، نفسية  و رعى اإلسالم خصائص الزوجة الجسدية و ال       

و لو كان من اجل العبادة ، فروي أن احد الصحابة كان قـد عـرف                ، االنقطاع عن الزوجة    

  َأخْبرنَا  قَالُوا   وغَير واِحٍد   ُل الْحسن بن عِلي الْخَال بتبتله و جهده في العبادة كما جاء في رواية 

   قَـاَل    وقَّاٍص  يسعِد بِن َأِب  عن  سِعيِد بِن الْمسيِب   عن  عن الزهِري  معمر   َأخْبرنَا  عبد الرَّزَّاِق  

  خْتَصينَا أل ولَو َأِذن لَه    التَّبتَُّل   عثْمان بِن مظْعوٍن    علَى    اللَّه علَيِه وسلَّم  صلَّى   ردَّ رسوُل اللَِّه  

مـا   ، النكاح عن رسول اهللاباب  ، سنن الترمذي . (حِديثٌ حسن صِحيح   هذَا   َأبو ِعيسى    قَاَل  

  )١٠٠٣رقم الحديث  ، جاء في النهي عن التبتل

 .و بذلك تكون رعاية الرجل المرأته واجباً مقدما على التبتل و االنقطاع للنوافل 

 فال يحل للرجـل أن      و بما احل اهللا لها    ، وكذلك نجد أن من حق الزوجة التمتع بالمعروف         

فإذا أمضت أربعة أشهر وهي معتَزلة خير الرجـل بـين أن            ، ) اإليالء(يعتمد اعتزال زوجته    

لِّلَّذِينَ يؤلُونَ مِن �ِّسَآئِهِم تَرَبص أَربَعَـةِ أَشـهرٍ          {قال تعالى ، أو أن يطلقها    ، يرجع إلى امرأته فيوفيها حقها      

 )٢٢٦سورة البقرة أية ( } غَفُور رحِيمفَإِن فَآؤوا فَإِن اللّهَ

                وعليه ومما ذكر سابقاً نجد أن الرجل في اإلسالم ليس حراً في اإلضرار بزوجته سـواء

األمر الذي سيؤدي وبال شـك      ، بإهمالها أو عدمك إرضائها أو عدم إرضاء غرائزها الفطرية          

م للزوجة الخلع من زوجهـا إذا       ولذلك فقد أباح اإلسال   ، إلى عواقب نفسية سيئة على الزوجة       

إلـى أن    ) ٢٠٠٥( وأما عن حقوق المرأة فقد ذهبت مروة الشربيني         . استمر على هذا الحال     

 : للمرأة في اإلسالم حقوقاً خاصة و حقوقاً عامة أما العامة منها فتشتمل 

وقد  .وكذلك حقها في االنتخابات     ، وتولي الوظائف العامة    ، السياسية للمرأة مثل القضاء     

هذه الحقوق العامة للمرأة فأوضحوا أن ال فرق بين الرجل و            ) ٢٠٠٠( أكد المبارك وآخرون    

 المالية و الكرامة اإلنسانية     تفهم سواء في الحقوق المدنية و في المعامال       ، المرأة في الحقوق    

فهي تتملـك و تتـصرف و تُجـري         ، و حق التملك ، فالمرأة تتمتع بشخصية حقوقية كاملة          

، معامالت المالية و تعمل و تتقاضى أجرا مساويا ألجر الرجل في حال تـساوي عملهمـا                 ال



و لكن يستنتج من مجموع النصوص و       ، فليس في اإلسالم نصوصاً صريحةً تمنعها من العمل         

األحكام المتعلقة بالمرأة أن الموضوع هو في توزيع األعمال بين الرجل و المرأة كال حـسب                

 .وليس في التحريم الكلي للعمل على المرأة ، ي أعد لها في هذه الحياة فطرته و مهمته الت

الحقوق التي تنظمها الوالية الخاصة كالوالية على النفس ،         : ( و أما الحقوق الخاصة فهي      

 ) .والتحكيم ، والوكالة ، والوالية على المال ،و نظارة الوقف 

لعاجز والضعيف و السفيه وحمايتـه       وتعرف بالمحافظة على نفس ا    ، فالوالية على النفس    

 . وكذلك فإن للمرأة أن تباشر عقد الزواج بنفسها، من المهلك 

، أن المرأة قد منحت حق الوالية علـى المـال            ) ٢٠٠٥( و أيضا ترى مروة الشربيني      

وكذلك نجدها قد منحت    ، أو متعدية   ، قاصرة  : وهي إما   ، سلطة التصرف في المال     : وتعني  

 .رة على الوقف تديره كما تدير أموالها العقارية والمنقولة حق النظا

نيابـة  : ويقصد بالوكالـة  ، الوكالة والتحكيم : حقوق ، ومن الحقوق الخاصة للمرأة أيضاً    

باختيار من ذلك الغير ، ويصح توكيـل        ، اإلنسان عن غيره في شئون نفسه حال حياة المنيب          

و يمكن أن تكـون طرفـا فـي         .الخصومات القضائية   و، المرأة في جميع المعامالت المالية      

 .الدعوى مدعيةً أو مدعى عليها ، و لو كان الطرف األخر أباها أو زوجها أو أخاها أو غيرهم

أن ، ويشترط في المحكـم  ، والتحكيم جائز  ، أما التحكيم فهو تولية الخصمين حكماً بينهما        

 . رأة حكماً في كل شيءوعلى هذا يصح أن تكون الم، يكون صالحاً للقضاء 

كالتعليم واإلفتاء ورواية   ، وهناك الكثير والكثير من الحقوق الخاصة والتي قد كفلت للمرأة           

الحديث و حل االستماع والتوارث و الميراث والمعاشـرة بـالمعروف و النـسل و البـر و                  

عروف و النهى   اإلحسان واإلرضاع و الحضانة واإليمان و الجهاد بالنفس و المال و األمر بالم            

و أداء  ، شريطة أن تكـون مالئمـة لخـصوصيتها         ، عن المنكر و العمل في شتى المجاالت        

 . الشهادة 

 

 



 : العنف ضد المرأة بين التوجهات النظرية ) ج( 

 :النظرية السلوكية

،  فالنظرية الـسلوكية     ،يعد أهم علماء النظرية السلوكية      " سكنر"أن   ) ١٩٨٦( يذكر ربيع   

فـالفرد  ، وان اإلنسان هو عبارة عن آلة مثله مثل أي آلة أخرى            ، للفرد  لوك الظاهر   تهتم بالس 

أو المتغيرات التي   ، وذلك في استجابته للقوى الخارجية      ، يتصرف من خالل قوانين وأساليب      

 . سلوك اإلنسانفيوركزت النظرية السلوكية على عملية التعلم وأهميته . تؤثر عليه 

) Watson واطسن(وهذه النظرية في تفسير شخصية اإلنسان       ، ة  ومن رواد هذه المدرس   

أعطوني مجموعة من األطفال األصحاء سليمي البنيـة، وأنـا          : [ ، الذي قال عبارته الشهيرة    

،  ، بل والشحاذ واللص    كفيل أن ُأخرج منهم الطبيب والمحامي والفنان والتاجر ورئيس العمل         

، فليس ثمة    دراتهم وأعمال آبائهم وأصولهم الوراثية    بصرف النظر عن استعداداتهم وميولهم وق     

وأكد علـى  أهميـة      ، ] شيء اسمه وراثة القدرات أو المهارات أو المزاج أو التكوين العقلي            

 . الحداثة والتكرار في التعلم

 المثيرات التي تؤدي إلى استجابات انفعالية عند األطفال         )Watson واطسن( وقد درس   

أما  ، فالخوف يؤدي إليه األصوات أو الفقد المفاجئ للمساندة       . الحب  وهي الخوف والغضب و   

أما الحب فيحدث نتيجة مالطفة الجـسم والربـت         ،  الغضب فيحدث نتيجة إعاقة حركة الجسم     

 .والطبطبة 

وتقوم هذه النظرية على أنه يمكن تشكيل أي شخصية عن طريق التعلم الـشرطي القـائم                

 . ك عن طريق التحكم في الظروف، وكذل على المثير واالستجابة

؛ فإنها تؤكد على أهمية عامل التعلـيم         وبغض النظر عن إيجابيات وسلبيات هذه النظرية      

،  رى انه ال غرائز وال إمكانيـات موروثـة          تحيث  ،  ، وتكوين شخصيته   على سلوك اإلنسان  

د أن التعلم يلعب    ومن هنا نج  .  هي نتيجة للتعلم اإلشراطي في الطفولة     ، هقة  اوان مرحلة المر  

 .دوراً أساسياً في المدرسة السلوكية 

إال سلوك يؤدي إلى استجابة جسمية نتيجة لمثير معـين          ، وعلى هذا نجد أن العنف ما هو        

 .والى االستجابة المتعلمة المناسبة لهذا المثير، إلى تغييرات جسمية داخلية ، يؤدي 



:نظرية التفاعل الرمزي) ٢   

 تشارلز كـولي  ( ، وقد كان لكل من     من النظرية السلوكية االجتماعية   تفرعت هذه النظرية    

Charles kole (و )ــر ــامس ويب ــايم(و) kames Webberك ــارل مانه  Karl ك

Mannheim(و  ) جورج ميدGeorge Mead (و ) تالكوت بارسـونز Talkot Parsons ( 

،  لوكية المتطرفة ترفض هذه النظرية فكرة النظرية الس     و  ،أثر واضح في ظهور هذه النظرية     

 .  وتؤكد المعنى الذاتي للفعل االجتماعي

لتحديـد  ، هذه النظرية تؤكد على أهمية التفاعل مع اآلخـرين           أن   )٢٠٠٥(وذكر القرني   

وتركز على أن عمليات التفاعل التي تتم داخل إطار األسرة مـن خـالل               ، السلوك اإلنساني 

 منهم تكون بمثابـة اإلطـار      تماعية التي يشغلها كم   والمكانة االج ، األدوار التي يقوم بها الفرد      

 .المرجعي لتكوين الذات لدى األبناء

 األولى األسابيعتنشأ منذ ،  الشخصية األفكار أن ) Charles kole تشارلز كولي( يرى و

وتتولد ،  الشخصية األفكار، وتقبل  للتنشئة االجتماعية مما يؤكد استعداد الطفل، لميالد الطفل 

، ) عنصر حسي وعنـصر رمـزي   (   : من عنصرينكونوتت ، ة الشخصية في البدايةالفكر

، ويتكون الكـل االجتمـاعي مـن     واإلحساسات يرتبطان سويا في كيان متراكب من التفكير

  الذات باعتبارهـا أهمية  )كولي(  ويرى، الشخصية األفكارمجموعة من االتصاالت بين هذه 

 فالذات هي الوحدة البنائيـة فـي تكـوين   ، ن يتصل بهم المرء الذي،  اآلخرين ألفكار انعكاساً

 ، ومدى تأثيرهم في وأفكارهم اآلخرين عقول ، وهي وحدة متطورة تعكس لنا دائماً الشخصية

 . بناء الشخصية ونموها

 نسق من أو وهي فكرة  ،الفرد والمجتمع سويا  لربطأداة الذات أن )kole كولي(   ويرى

والذي تطلق عليـه  ، الفرد من االتجاه المناسب  ويدركها، حياة االتصال تنبثق عن ،  األفكار

 الذات أماميتولد النمط المميز للشخصية عندما يكتشف  وبتزايد الوعي بالذات” الوعي بالذات“

 .المختلفة معنى القبول والرفض في المواقف

وم الذات الذي يكونه عكساً لمفهنهي ا ، ومن هنا فان التصورات التي يكونها الفرد عن ذاته          

التي يصفها كـولي بالعالقـة      و ، )األسرة(الفرد عن نفسه من خالل تفاعله بالجماعة األولية         

 . الحميمة المباشرة



أن العنف سلوك يتم تعلمه من خالل عملية التفاعـل          ، وعلى هذا يرى رواد هذه النظرية       

 وان األبناء    ،دوة اآلباء واألمهات  من هنا نجد أن األبناء يتعلمون السلوك من الق        و،  مع األسرة 

فالذكور يتعلمـون   ، يتعلمون العنف من خالل عملية تعلم األدوار المرتبطة بالجنس أو النوع            

 . بينما يتعلم اإلناث الخضوع والطاعة والتبعية، السلوك الخشن والسيطرة واالستغالل والقيادة 

سواء كـان ممـارس     (بل األبناء   ترى العنف سلوك متعلم من ق     ، وعليه فان هذه النظرية     

، وسوف يقوم هؤالء األبناء باستعادة هذا السلوك في مواقف أخـرى            ، ) عليهم أو ما شاهدوه   

 .  متى تهيأت العوامل الستخدامه

 :نظرية التعلم االجتماعي) ٣

يتبنـى هـذه    ) Banduraبندورا  (قد أوضح أن العالم األمريكي       ) ١٩٨٦( نجد أن ربيع    

قل تشدداً مـن    أونظرية التعلم االجتماعي هذه تعد       ،  اجتماعياً  سلوكياً ذ اتجاهاً وتتخ، النظرية  

وتقوم هذه النظريـة علـى      ، وتعكس أهمية النظرية المعرفية     ،   )Skinner سكنر( سلوكية  

وتؤكد على أهمية دور التدعيم في      ، أساس مالحظة سلوك الفرد في عملية التفاعل االجتماعي         

 .ماط السلوكيةاكتساب وتعديل األن

هذه القدرة تتضمن إمكانية توقع النتائج      ، ) بالمثل وبالتدعيم البديل    ( ن القدرة على التعلم     إ

والى جانـب الـتعلم بالمثـال أو        ،  والتي ال نتعرض لها بأنفسنا    ، التي نالحظها من اآلخرين     

 إلـى الـتعلم     يشير،  يوضح جانباً أخر من نظريته       )Banduraبندورا  (فان  ، التدعيم البديل   

وذلك بأننا نالحظ األفراد اآلخرين ثم نتصرف متخذين        ، أو القدوة    Modelingخالل النماذج   

 .سلوكياتهم نماذج 

يمكن تعلمه من خالل المالحظـة      ، أن العنف سلوك مكتسب      ) ٢٠٠٥( و أضاف القرني    

 علـى   بل أيـضاً   ،وعملية التعلم ال تعتمد على العوامل الداخلية فحسب         ، والتدريب والتدعيم   

وهذا التفاعل تؤثر فيـه      ، ومن ضمنها ثقافة المجتمع والتفاعل مع البيئة      ، المثيرات الخارجية   

 .ثم استدعائها في المواقف المختلفة، ومحاولته نمذجتها ، طبيعة اإلجراءات التي مر بها الفرد 

 : وعلى هذا فان النظرية تقدم نموذجاً يتكون من أربعة خطوات هي

 . ة المالحظة المباشرة وغير المباشرة للسلوك من قبل الطفلعملي -



 . لتميزه عن غيره،  للسلوك Codeيقوم الطفل بوضع شفرة  -

يتم تحويل الشفرات إلـى أفعـال       ، في المواقف التي تستوجب استدعاء السلوك المتعلم         -

 . سلوكية مشابهة للسلوك المتعلم

الذي نبع من خبرات الـشخص      ، تعزيز الداخلي   هذا االستدعاء يتم تحفيزه من خالل ال       -

 . وينبع من وسطه االجتماعي، الماضية والتعزيز الخارجي 

حيث أن الطفل    ،ومما سبق يمكن تفسير حدوث العنف من خالل تطبيق الخطوات السابقة            

 .يتم استدعائها عند المواقف المشابهة ، ثم يخزن لديه كنماذج سلوكية ، يالحظ العدوان 

 :نظرية المعرفيةال) ٤

يعتبر مؤسس هذه النظرية ) Albort Ellisألبرت أليس ( أن  ) ٢٠٠٢( وذكر جمل الليل 

وان ، أن اإلنسان يولد ولديه القدرة على التفكير العقالني السليم وغير السليم            ، التي تفترض   ، 

 :) Ellis أليس(ويفترض ، تفكير اإلنسان وانفعاله وسلوكه يحدث في وقت واحد 

 .أن اإلنسان يميل إلى تموين مشاعره باألسلوب والطريقة التي يفكر بها -

تشكل قوة اكبر علـى االنفعـاالت       ،  أن فلسفة الشخص ومعتقداته وآراءه تجاه خبراته         -

 . من تلك التي يحدثها الموقف الحقيقي، والسلوك 

 . لواقع ال على ا ، ويحدث االضطراب نتيجة لما يدركه الفرد من تصرفات للمواقف-

يرى أن ردود األفعال االنفعاليـة ليـست   ) Beck بيك ( أن  ) ١٩٩٠( ويرى باترسون 

إذ أن المثيرات الخارجية تجري معالجتها وتفـسيرها        ، استجابات مباشرة للمثيرات الخارجية     

والتناقض الرئيسي بين النظام الـداخلي والمثيـرات         ، بواسطة النظام المعرفي الداخلي للفرد      

ولهذا نجد أن األفراد الذين يمارسون العنف لهـم         ،  ية قد يؤدي إلى اضطرابات نفسية     الخارج

وليس ،  نجدهم يتصرفون حسب خلفياتهم اإلدراكية       اولهذ، إدراك وتصور معين عن المواقف      

 . على أساس الظروف الحالية



ـ              سيرات حيث ينفعل الناس لألحداث تبعاً للمعاني التي يسبغونها على هذه األحـداث والتف

  ،أو مركز يقع فيه مفهوم الذات     ، فاألشياء التي تشكل مجاالت نفوذ وسيادة للفرد        ، الشخصية  

فان طبيعة االنفعال تعتمد ما إذا كان الفرد يدرك األحداث على أنها إضافة أو نقصان أو تهديد                 

 . أو إعاقة للسيادة أو النفوذ الشخصي

يـرى  ) ١٩٩٤() ,.Dutton, et alن ديتون وآخرو( أن  ) ٢٠٠٣( وأوضحت هبه حسن 

 ال يمكـن فـصل الجوانـب    Traumatic Experiencesانه عند دراسة الخبرات الصدمية 

 . عن السلوك المتوقع، االنفعالية والوجدانية 

 إلى أن تعريف المرأة المساء إليها ذاتها للعنف هام        ) ١٩٩٣،  Maynard(وتشير ماينارد   

أي أن ما تدركه المرأة وتفسره للعنف هـو الـذي يـؤثر              ،  لمعرفة مدى تأثرها بهذا العنف     ،

 .عليها

ودراسة ديتـون   ، )  Orme،١٩٩٤(كما في دراسة أرومي      ،وقد أشارت بعض الدراسات   

)١٩٩٤ Dutton, (  ،          تكون قد  غالباً ما   ، إلى أن اإلساءة التي تتعرض لها المرأة من زوجها

،  لهـا    اًومهدد، ها وإدراكها دائماً مشوش     مما يجعل خبرات  ،  في مرحلة الطفولة     هاتعرضت ل 

 . فتعيش في حالة خوف وتهديد مستمر وانخفاض لتقدير الذات

  :نظرية العجز المكتسب أو نظرية اإلحباط والعدوان) ٥

نتيجة لظروف الحياة   ،  التي تصيب األفراد     تأن المشكال ) ٢٠٠٥(وترى مروة الشربيني    

، واإلحباط  ،  تشعر الفرد بالعجز وخيبة األمل       ،اجهتها  مووالتي ال يمكن حلها أو      ، الضاغطة  

بل تـستمر   ، ال يؤثر فقط على ماضي الفرد الذي حدث فيه الموقف الضاغط             وهذا اإلحباط   

فيعم االكتئاب والحزن واليأس حياة     ، وتوقع الفشل في مستقبله     ، هذه الخبرة إلى حاضر الفرد      

 .الفرد

، هو الباعث األول إلـى العـدوان        ، اإلحباط المتكرر   وتقوم هذه النظرية أساساً على أن       

ويـرى  ، كلما زاد عدوانه أو رغبته في تفريغ هذا اإلحباط          ، وعليه انه كلما زاد إحباط الفرد       

أن إعاقة استجابة مستثارة في الوقت المناسب لصدورها في تفـاعالت           ، أنصار هذه النظرية    

، يذاء الشخص الموجه إليـه الـسلوك بالعـدوان          مما يدفعه إلى إ   ،  يؤدي إلى إحباطه  ، الفرد  



كانعدام العـدل والمـساواة     ، ويشيرون إلى أن هناك الكثير من مصادر اإلحباط في المجتمع           

 .وصعوبة تحقيق األهداف واآلمال في ظل تناقص الفرص 

 : ألحداث العنف وهي، أن هناك ثالث عوامل تتفاعل ) ٢٠٠٤(ويرى عبد الرحمن 

أي كلما زادت قوة الـدافع للفـرد إلشـباع          :  لمرتبط باالستجابة المحبطة   شدة الدافع ا   -١

ومـن ثـم زادت شـدة الـسلوك         ، حباطات  إلازادت قوة   ، وتم إعاقة اإلشباع    ، حاجة معينة   

 . العدواني

ويقصد به وصول عدم إشباع الحاجات إلـى حـد      : وصول اإلحباط إلى حد االكتمال       -٢

ولكـن فـي    ، م اإلشباع الكلي إلى درجة عالية من العدوان         وبالتالي سوف يؤدي عد   ، النهاية  

 . ن معدل العنف والعدوان سوف يقلإف، حالة اإلشباع الجزئي 

حيث يؤدي لالحباطات المتكررة حتى وان لـم        :  اآلثار التراكمية لالحباطات الثانوية      -٣

ومـع  ، حباط  فان تراكمها سوف يؤدي بالفرد بدرجة من اإل       ، تكن ضرورية أو كانت ثانوية      

 .زيادة الحاجات الغير مشبعة تزداد درجة اإلحباط وبالتالي يحدث العنف 

 المتنوعـة   هفينتج عنه العدوان والعنـف بـصور      ، أي تقل قدرة الفرد على التحكم بذاته        

والزوجة المعتـدى   ، يعتدي على زوجته أو قريبته      ، يستطيع أن يتحكم بذاته     ال  فالزوج الذي   

ودرجة الـتحكم فـي     ، وعدم القدرة على التحكم بذاتها أو ظروف حياتها         عليها تشعر بالعجز    

كحـل  ، هذا باإلضافة إلى التعزيز المصاحب لالسـتجابة        ، الذات تعتمد على شخصية الفرد      

 . وكمجال مناسب للتفريغ والتنفيس االنفعالي لحالة اليأس، لحالة اإلحباط 

: ورأى أن   )  العـدوان / اإلحبـاط   (بمراجعة نظريـة    ) Berkewitzبيركويتز  ( وقد قام   

بيركـويتز  ( العـالم   معـايير   وبالتالي وفق   ، اإلحباط يخلق فقط االستعداد لألعمال العدوانية       

Berkewitz ( ما بين نظرية العدوان وبين الفروق الفرديـة بـين األفـراد فـي               هناك عالقة 

يكون أكثـر اسـتخداماً     سوف  ، فالشخص الذي له ميل للسلوك العدوانية       ، استجابتهم للعدوان   

إذا ما  ، قف المحبطة من األشخاص الذين ليس لديهم سلوك عدواني          اللسلوك العدواني في المو   

 . تعرضوا لنفس درجة اإلحباط



 عن اإلحباط والعـدوان طبقـاً للـشكل         )Berkewitzبيركويتز  ( ويمكن توضيح فرضية    

 :التالي

 

 فرضية بيركويتز لإلحباط والعدوان) ١(شكل رقم 

 :نظرية التحليل النفسي الكالسيكية) ٦

 :نظرية التحليل النفسي ) ٢٠٠٣(و ترى هبه حسن 

 و هي تعلق االبن بأمه و تعلق الفتاة بابيها و تنقسم عقـدة اوديـب إلـى                   عقدة اوديب  -

 :نينوع

و هي أن يتعلق الطفل بوالده من الجنس األخر و يحبـه و             : عقدة اوديب االيجابية    / أوال  

  ،في نفس الوقت يخاف من الوالد من نفس الجنس        وو لكن   ، ستأثر بهذا الحب لوحده     يريد أن ي  

 .فيكبت مشاعر الخوف و الحب و الكره

 من  خوفاً،  و هي كبت مشاعر الحب للوالد من الجنس األخر           :عقدة اوديب السلبية    / ثانياً

و عدم التعبيـر     ،أن يفقد هذا الحب فيتجه إلى الوالد من نفس الجنس و يظهر له حب مزيف                

 .مما يؤدي بالفرد للجوء إلى الجنسية المثلية ، عما بداخله 

  -: عقدة الخصاء -

فالولـد يخـاف أن يخـص    ، و هي تدل على الخوف الالشعوري عند الرجال و النـساء     

كعقاب على فعل محرم قد يقوم به  كما فعل بأخته ، و البنت يكون عندها الـشعور  ، القضيب  

استجابة 
 عدوانية

ات مثير
 العدوان

االستعداد 
للعدوان 

 )الغضب(

 اإلحباط

 الهجوم

 وجود الميل العدوانية



و تحاول أن تجد تبرير     ،  لذنب ما قد ارتكبته      ا نتيجة اخصاء القضيب لديه     ،يةبالنقص و الدون  

 :ينقسم النساء إلى ثالث أنواع وهي، و على هذا األساس ، لعملية االخصاء التي تعرضت لها 

وبالتـالي  ، بعض النساء يحللن محل الرغبة بالقضيب الرغبة فـي الطفـل       : راضيات   -

 .أصبحن أنثويات سويات 

ألنهن بإحساسهن مسلحات بطريقة    ، وهن الالتي تخلين عن منافسة الرجال       : رضات  مع -

 .واعرضن عن الجنس الخارجي، ابعد ما تكون عن المساواة 

و لكن األم و األب ال يرضـيان        ، و نالحظ أن الفتاة تحب أبيها و تتعلق به          : منافحات   -

و هـو حـب     ، ه البنت إلى حب أمها       من ذلك تتج   فخوفاً، لهذه المشاعر أن تتم بهذه الصورة       

حتـى تكبـر و     ،  تكبت مشاعر الحب ألبيها      بينما هي في الواقع   ، كيها  ا تقلدها و تح   ،مزيف  

 .تتعلق بولد الجيران 

رته الفتـاة   يكنظ، خص القضيب   و هو يخاف أن ي    ، و يكون عند الرجل     : قلق الخصاء   * 

  .اً و متوتراً ، فيكون قلقو التي أخصت لذنب ما، التي هي اقل منه في المستوى 

 الرجل الـذي بـسببه      بسبب وجود القضيب عند   ، و يكون عند البنات     : حسد القضيب   * 

فيمكن التخلص منـه    ،  و يكون هذا الحسد عند بعض النساء غير شديد           ،أصبح أفضل منهن    

 .عدل  إلى عدم الن عند مرحلة النضوج ، أما النساء شديدات الحسد فيودي به أو كلياًجزئياً

و يرجع ذلك إلى عقدة الخصاء و       ، و تكون عند الرجال أكثر منها عند النساء         : السادية  * 

 و تبـدأ مـن االهانـة و         )  فئة خفيفـة    : (و يمكن تقسيمهم إلى فئتين    ، نزعات تدمير الذات    

قـد  ) دالفئة األخرى يكون العنف شـدي     ( إلى الضرب بالسوط و     ، االحتقار و السب و الشتم      

 .و الساديون يعذبون غيرهم إلنكار فكرة أنهم معذبون في حياتهم ،  حد القتل يصل إلى

و ذلك الن المـرأة بطبيعتهـا       ، و تكون عند النساء أكثر من عند الرجال         : المازوشية  * 

التي تحب أن يمـارس     المرأة   و هي    )الفئة االنحرافية : (و تكون على فئتين     ، سلبية مازوشية   

وهن ) الفئة العصابية   ( و   ،القرص و االهانة و اإلذالل و االحتقار        عليها الضرب و العض و      

 .  ممارسة الجنس فيكن عاجزات عن ن المازوشي بالذنب اتجاه شعورهالالتي يشعرن



لتعذيب بشكل  بالتعذيب ألنهم يستبعدون إمكانية معاناتهم      بامعاناتهم  بين يرضون   يو المازوش 

و هو يمارس   ، ن المازوشي يتصور نفسه انه طفل       إلى أ ) Freudفرويد  (و يرجعها   ، مفاجئ  

عى إلـى إصـابة     و نالحظ أن المازوشي ال يـس      ، عليه أنواع الضرب و التعذيب و االهانة        

 .األعضاء التناسلية

فان الذكور مفضلين علـى اإلنـاث ، و أن          ،  بسبب عقدة الخصاء     هأن، و من ذلك نرى     

يكبتن الحقد على   ف،  بين اإلناث    ية أكثر انتشاراً  فتكون المازوش ، اإلناث أكثر سلبيه من الذكور      

 أن المرأة كائن غامض و الرجل هو النموذج البـشري و أن             يرينالذكور األكثر عدوانيه ، و    

فالرجل يرى نفسه انه أفضل     ،  و االحتقار    ءأساس العالقة بين الذكر و األنثى يحكمها االزدرا       

 .لرجل في احتقار ذاتها مما يؤدي إلى أن المرأة تشارك ا، من المرأة 

ن أي  إفوعليه  ، عتمد على الغرائز    ت: نظرية التحليل النفسي    أن  ) ١٩٩٠(و يرى باترسون    

  و  ،إشباع حاجات اإلنسان  يكون لتحقيق هدف    ،  سلوك   نحوسلوك تثيره و توجهه هذه الغرائز       

تحقيـق هـذه     تمن  إف، الذي يؤدي إلى عدم اللذة      ، سبب التوتر   ي هذه الحاجات    إن عدم اشباع  

و هـو   ، ف التوتر ، و هذا التصور للحاجات هو مبدأ اللـذة            يخ، األهداف المرتبطة بالغرائز    

 .قل درجاتها أمحاولة إبقاء التوتر و اإلثارة في 

و معناها الحـب أو     : ) مجموعة اروس   (: أن الغرائز تنقسم إلى مجموعتين      أيضاً  و رأى   

  .ثارة المشاعر الجنسية أو غريزة الحياةإ

 .و معناها التدمير أو غريزة الموت : ) ثاناتوس (و المجموعة الثانية

أو حـب   ، ظ على الذات و حفظ الكائنات الحيـة         او هي غريزة الحياة و الحف     :  اروس   -

و هي تسعى لتجميع الكثير مـن       )لبيدو  ( تسمى  ، و طاقة هذه الغريزة     ، الذات و حب األشياء     

 . اكبر المادة الحياتية في داخل تجمعات

و تقود كل ما هو حي إلى       اروس  و هي تعارض جهد     ، و هي غرائز الموت     :  ثاناتوس   -

و هي غريزة الموت و العدوانية و التخريـب و االنـدفاعات            ، حالته الماضية غير العضوية     

و ،  نحو الـذات     ةهي القهر و أن العدوانية موجه     ، القهرية المتكررة ، أي أن غريزة الموت        

ن هنا يتولد العنف اتجاه     و م ، من اجل حفظ الذات     ، لى خارج الذات نحو اآلخرين       ترد إ  الكنه

 .اآلخرين



فـبعض هـذه    ، و يرى فرويد أن الالواعي هو الذي يتحكم و يؤثر في خبـرات الفـرد                

و بعض الخبرات ال يمكن     ، و يمكن تقبلها    ) دائرة الواعي   (  دخولها في    الخبرات يسهل نسبياً  

تكون ألحـدى   ) الواعي( و هذه الخبرات التي ال تدخل دائرة الشعور          ،بلها   أن يتق   )للواعي( 

بتـت فـي    أو أنهـا كُ   ،  إلى الشعور و لم تتصل به        ما أنها لم تدخل أساساً    إ:   التاليين السببين

ـ     ،  ، و يمكن إحضار هذه الخبرات إلى الشعور           )الالواعي( قبـل  ا  عندما تكون في منطقة م

، العنف الذي يتعرض له الشخص في مرحلة الطفولـة          فشعور  و هي جزء من الال    ، الشعور  

 حـسب كميـة   و بالتالي علـى     ، يكون في منطقة الشعور     أن  أو  ، إما أن يكبت في الالواعي      

و ، كثيرة التغييـر و االنتقـال       ) فالحالة الشعورية   (  ، الحالي   يكون العنف ،  المكبوتةالعنف  

و تخـرج هـذه     ، مثيرات الداخلية فـي الالواعـي       العالم الخارجي و ال   : يؤثر فيها اتجاهين    

وذلـك  ، لمشاعر المكبوتـة    لنتيجة  كو  ، المثيرات الداخلية على شكل أفكار أو عمليات عقلية         

الـسادية و   : و ذلك مثـل     ) نوع تشوهت فيه صفة الغاية الجنسية     ( :ينتجه نوعان من الشذوذ     

لجنسي مثـل المثليـة الجنـسية و        أو حب تعذيب الذات و الذي يحقق اإلشباع ا        ، المازوشية  

فمنع أو حـال دون  ،  و هو ناتج عن تشوش حدث للنمو الجنسي   ،معاشرة األطفال و الحيوان     

أو اضطراب النمو الجنـسي     ، فيما قبل مرحلة النضج     ، إحداث تكامل بين العناصر الجنسية      

 .المرتبط باالندماج االنفعالي باألسرة خالل الموقف االوديبي 

 ):كلود ليفي شتراوس(ة البنيوية النظري) ٧

 داخـل  إاليكمن   العنف الأن: ، وبخاصة البنائيون الوظيفيون   هذا االتجاهأصحابيرى 

االجتماعية التي تـنظم    لفقدان االرتباط بالجماعاتيكون نتاجاًأن  إما فهو  ،سياقه االجتماعي

 وعليه ينجـرف   ،الصحيح اعي نتيجة لفقدان المعايير والضبط االجتمأنه أو،  السلوك وتوجهه

 ،  البناء االجتمـاعي إفرازات هو احد: ، برأيهم  ن العنفإوبمعنى آخر ف،  العنف إلى األفراد

نـه  أ إلى إضافةهذا  ، األفراد يحدث عندما يفشل المجتمع في تقديم ضوابط قوية على سلوكو

  .فقراء والاألغنياء نتاج لالحباطات التي تحدثها الالمساواة البنائية بين

 يقوم بعملية   الفرد(  أنتقوم على مبدأ    ، النظرية البنيوية   أن   ) ٢٠٠٣( وكتبت هبه حسن    

  تربويـاً   وتعتبر البنيوية تحوالً   ، )  من خالل تعامله مع البيئة المحيطة به       البناء المعرفي ذاتياً  

 المعرفـة   إن، وترى    وليس على المعرفة نفسها   ، ، فهي تركز على كيفية بناء المعرفة         كبيراً

  ، على المصادر الخارجية   ، وليس اعتماداً    بواسطة الفرد نفسه   التي يكتسبها الفرد تتولد داخلياً    



 عملية نقل األفكار من شـخص خبيـر إلـى           اعلى أنه ،  الخبرةتتعامل مع    كما أن البنيوية ال   

 فيهـا   على أنها عملية شخصية تأملية تحويلية تتكامـل       ، ، بل تتعامل معها      شخص غير خبير  

 ويمكن تلخيص    ،وبهذا تنمو المعارف والخبرات الجديدة وتتشكل     ، األفكار والخبرات واآلراء    

  :أهم مبادئ النظرية البنيوية في النقاط التالية

، بل هي مؤقتة وتطورية وتنتقل عبر الوسـائط االجتماعيـة             المعرفة غير موضوعية   -

 . عن طريق اللغة،  والثقافية

 بواسـطة الفـرد     ، بل يتم داخلياً    يتم من خالل المصادر الخارجية      ال  اكتساب المعرفة  - 

 . نفسه

 . ، كما أنها عملية شخصية وتأملية عملية بناءالخبرات  عملية تعلم - 

 .  عملية نشطة وتعاونيةالخبرات عملية تعلم - 

 .  تحتاج إلى سياق حقيقي وواقعي واجتماعيالخبرات عملية تعلم - 

 :نظرية الهوية) ٨

 أزمات الهويـة    نظرية  الذي صاغ  هو ) Eriksonاريكسون  ( أن   ) ١٩٨٦( يعتبر ربيع   

Identity Crisis  ، اريكسون ( ونظريةErikson(  حيث تشير إلـى  ،  هي نظرية تطورية

والنقطة المركزية في نظريته هي     ،  يكون على مراحل تستمر مدى الحياة     ، أن نمو الشخصية    

 . لهويةالبحث عن الذات وتحقيق ا

وقد أسمى  ، الن البيئة من شانها أن تثقل عاتق الفرد بمتطلبات جديدة           ، وتقوم الصراعات   

أن ،  الزمة من شـانها      يتتطلب تحد ، اريكسون هذه باألزمات وان لكل مرحلة من المراحل         

 . حيث يختار بين التكيف أو غير التكيف، تحدث تغير في شخصية الفرد 

وبالتـالي تـشكل هـذه      ،  مع اآلخرين    ممية كبيرة على عالقته    أن اإلناث يضعن أه    وويبد

، يؤدي بها إلى الـشعور بـالقلق        ما  ، وأي تدهور لعالقة    ، العالقة مصدراً هاماً لتقدير الذات      

فـإذا كـان    ، ها وزوجها   يألنه يمس ذاتها وشعورها بذاتها وهويتها وخاصة في عالقتها مع أب          



وتدني الذات وتشكل   ، بها إلى الشعور بقلة القيمة      ذلك  ي  فيؤد، األب أو الزوج يسيء معاملتها      

 . ة لهويتهايأزمة حقيق

 Social identityمن وجهة نظر علماء الهوية االجتماعية  ) ٢٠٠٣( وذكرت هبه حسن 

فـإن الهويـات    وبالتـالي    ، ةهوية تتعلق بانتماء الفرد لجماعة معينة وشعور المشارك       أن ال ، 

جوانب من تصنيف الذات النابعة عن وعي اإلنسان وميلـه ألن           : ها  االجتماعية معرفة على أن   

 ) الخ.... قومية دينية طبقية(تكون له عدة انتماءات 

قد تؤدي على المدى الطويل     ، هانة  ستمرة للزوجة من حيث الضرب أو اال      وان اإلساءة الم  

 .وية االجتماعية وبالتالي فقد اله ، إلى تغيير هوية األنثى وشعورها بعدم المعنى والقيمة

 : اآلثار النفسية المترتبة على اإلساءة إلى المرأة ) د( 

، العديد من الدراسات أمثـال      أن   ) ٢٠٠٠ ( سلطان عادل  ناهد رمزي و    كالً من  لقد ذكر 

 في أمريكـا    Plichtaودراسة بليشتا   ، ودراسة كاسلووز وزمالؤه    ، م  ١٩٧٩دراسة سيلجمان   

وجود أشارت إلى    ، Walkerودراسة ووكر ، ي النرويج    وزمالؤه ف  Scheiودراسة سيشى   ،

ومن هنا  ، وهي تؤثر على الصحة النفسية والجسدية لها        ، أثار سلبية نتيجة العنف ضد المرأة       

 :يمكن تقسيم اآلثار النفسية المترتبة على اإلساءة إلى المرأة إلى قسمين هما

  ،من جراء العنـف   ، نفسية هائلة   ن المرأة التي يساء معاملتها تعاني من ضغوط         إ :أوالً  

ويعاني البعض األخر من اضطراب مشقة ما بعد        ، بعضهن يعانين من مشاعر قلق واكتئاب       ف

كما يعـانين  ،   اإلحساس بالتعب واألرقتفهن دائما،  Post-Trauma tics Stressاإلصابة 

ات أو المـواد    أو يلجأن إلى تعاطي بعض العقاقير أو المخدر       ،  من اضطراب في عادات النوم    

،  وقد يدفعهن ذلك إلى االنعزالية أو االنسحاب من المجتمع           ،الكحولية من اجل تخفيف آالمهن      

وقد يؤدي سوء المعاملة من الوالدين أو شريك الحياة إلى انخفاض اإلحساس بتقـدير الـذات                

Self-esteem ،        بـاط وقـد    أو اليأس واإلح  ،  أو نمو الشعور بلوم الذات وافتقاد الثقة بالنفس

 .  إلى محاولة االنتحاربهن األمر يصل 

 : أن هناك مظهران رئيسيان للمرأة المضروبة ) ٢٠٠٣( و قد أوضحت هبه حسن 

 . الخوف من عدم القدرة على تجنب العدوان الجسمي -



 . عدم القدرة على التنبؤ بالعدوان الجسمي -

د المرأة يعتبر حادث صدمي     إلى أن الضرب العنيف ض    على سبيل المثال    ويشير الباحثون   

Trauma tics Event  إال ،  تحاول المرأة خالله أن تتجنبه أو تقي نفسها من آثاره الجـسمية

، انخفاض الشعور بالقيمة والشعور باإلجهـاد       ، في االكتئاب   ، أن اآلثار النفسية تتمثل أيضاً      

 :ويمر العنف كخبرة صدميه بعدة مراحل هي، ومحاوالت االنتحار 

 .Shockالصدمة  -١

 .Denialاإلنكار  -٢

 .Withdrawalاالنسحاب -٣

 .Confusionاالرتباك  -٤

 .االضطراب النفسي  -٥

 .الخوف من تكرار العنف -٦

اآلثار التي تظهر من خـالل      ) ٢٠٠٠ ( سلطان عادل ناهد رمزي و  من    كالً  أوضح :ثانياً  

قد توصـل   لف،  تلك اآلثار  وتوضح نتائج بعض الدراسات جانباً من     ، أعراض مرضية جسمية    

 إلى وجود ارتباط جوهري بـين سـوء المعاملـة أو    – في دراسة أمريكية   – Plichtaبليشتا  

،  وبين المعاناة أو المشكالت المزمنة في الحيض      ، التعرض لجريمة عنف في مرحلة الطفولة       

 . باإلضافة إلى ارتفاع القابلية لإلصابة باألمراض المعدية

وجود درجة ارتباط جوهريـة     ، ه في النرويج    ئ وزمال Scheiيشى  كما أظهرت دراسة س   

، كمـا توصـلت      وبين اإلصابة باآلم الحـوض المزمنـة      ، عالية بين تاريخ العنف األسري      

يعانين من اضـطرابات    ،  إلى أن المريضات بزمرة أعراض التهيج الحشوي         Walkerووكر

 . في مرحلة الطفولةحيث كن ضحايا لممارسات جنسية شاذة تعرضن لها ، جنسية 

قد تعرضن  ،  من مفردات العينة من الزوجات       %٤٥ويشير المسح الدولي الكندي إلى أن       

من هؤالء النساء يـوالين متابعـة       % ٤٠ن  أو،  لحوادث انتهاك بدني نشأ عنها إصابات حادة      



 أجريـت فـي مـدينتي       ةوتخلص دراسة تتبعي  . الطبيب بصفة مستمرة بشأن تلك اإلصابات       

 سيدة  ١٢٠٣ استمرت ثالث سنوات وتناولت      -وبوسطن بالواليات المتحدة األمريكية   هيوستن  

ولود م في انخفاض وزن ال    كان عامالً جوهرياً  ، حمل   إلى أن سوء المعاملة أثناء فترة ال       -حامل

 .  ووزن األم باإلضافة إلى إصابتها باألنيميا

  ،غوط التالية للصدمة  أن اضطراب الض   ) ٢٠٠٣( وبناءاً على ما سبق ذكرت هبه حسن        

 : هي،  ن المحكات يمكن تشخيصها على عدة أسسلها العديد م

تهديد لحياة الفـرد    (ن قدرة الفرد على تحملها أو استيعابها        مأن الخبرة الصدمية تزيد       -

 . )مثالً

 .بشكل يطارده ويجعله مشغوالً بها، عاود الفرد ذكريات الصدمة  ت-

 .تفاقم نتيجة تعرضه للخبرةكون لدى الفرد أعراض تتأن  -

وتزيد لديهن األعـراض الـنفس   ،  على األقل لمدة شهرمع المعنفات األعراض تستمر    -

 . التملل -  البكاء–  الصداع-التوتر الزائد - الكوابيس–اضطراب النوم  : جسمية مثل

ء وتتراوح زملة األعراض من األعراض الجسمية والنفسية إلى قيام المرأة بقتل من يـسي             

تـدافع  ، ففي هذه الحالـة  ، عندما يهدد الرجل حياتها     ف Self-Defenseإليها دفاعاً عن النفس     

عن حياتها ضد قتل الرجل لها بقتل الرجل ذاته ؛ خاصة إذا كان الرجل فـي غيـر حالتـه                     

 . ) كأن يكون مخموراً مثالً ( الطبيعية

 تعاني من سيطرة الرجل  أن المرأة التي  ،  وآخرون   )٢٠٠٤(السدحان  رى  يوبصورة عامة   

، وحجم العنف القائم عليها     ، تختلف حسب استعدادها النفسي     ، تعاني من اضطرابات نفسية     ، 

 ومـن صـور   ، كانت المرأة أكثر تعرضاً لالضـطراب النفـسي         ، وكلما كان العنف شديداً     

 : االضطراب النفسي

 .الخوف * 

 .العار* 



 .الشعور بالذنب* 

 .اإلحساس بالجنون* 

 .لغضبا* 

 األسباب والعوامل والمتغيرات المرتبطة باإلساءة إلى المرأة) هـ(  

 : أسباب العنف ضد المرأة-١ 

أن العنف ضد المرأة مظهر من مظاهر عالقات القوى غير           ) ٢٠٠٢( وقد أوضح بيجين    

والحيلولـة دون نهـوض     ، وتمييزه ضدها   ، المتكافئة على مدى التاريخ بين الرجل والمرأة        

،  والعنف ضد المرأة طوال أطوار حياتها نابع أساساً من األنمـاط الثقافيـة             . ة بالكامل المرأ

 .وبخاصة اآلثار الضارة المترتبة على عادات أو تقاليد معينة وجميع أعمال التطرف 

،  أن اضطراب شخصية الزوج وفشله في التعامل مع اآلخرين         ) ٢٠٠٢( وقد وجد حسن    

عدم تجانس المستوى االجتمـاعي االقتـصادي بـين         و  لبطالة  اك:  وأسباب اجتماعية أخرى  

 .األزواج 

 في المجتمع العربي  العنف  أسباب  هي من أهم    ، فقد وجد أن األسباب االقتصادية أو الفقر        

 ، ثم تليه األسباب االجتماعية المتمثلة بالخالفـات الزوجيـة  % ٤٥،٦، حيث يساهم بما نسبته  

                                       . الكبر والترفع عن االعتذار عن الخطأ و، ومستويات التفاعل بين الزوجين

 إضافة إلـى    ،أو كليهما سببا قويا لحدوث المشكالت     ، الغيرة من قبل أحد الزوجين      وتعتبر  

تكمـن فـي تربيـة      ، إال أن األسباب األساسية      ، ليمية لدى الزوجين  انخفاض المستويات التع  

، وربما كان هو ضحيته ، وقد تعود بالتالي عليـه ، ووجـد فيـه                ) العنف المتوارث (الزوج  

 . الطريقة المثلى لمواجهة المشاكل وحلها ، ووضع حد لكل ألوان االختالفات مع اآلخرين 

 خارج المنزل ومستغالً ، فتكـون المـرأة هـي           وربما يكون الزوج أو ولي األمر محبطاً      

القهر االجتماعي مـن أهـم مكونـات     و .الحلقة الضعيفة التي يمارس عليها التفريغ االنفعالي

عدم المساواة الشخصية والنبـذ االجتمـاعي       ف، العنف ليس للفرد فحسب بل في المجتمع أيضاً         



والقانونية كلها عناصر مولـدة للعنـف   والتربوية  وانعدام العدالة في بعض المواقف اإلدارية

 .  والعدوان

فشل الزوجة في تجنب األسباب التي تثير       ، العنف كذلك إلى     ) ٢٠٠٣( وترجع هبه حسن    

تجعل العدوان  ،  بوجود عالقة شبه تكافلية في البنية النفسية لألزواج          رمما يشي ، عنف الزوج   

إال بالعـدوان   ،  هذه الحاالت ال يستقيم      وكأن الزواج في مثل   ، داخل األسرة جزء من العالقة      

 .الموجه من الزوج إلى الزوجة أو العكس

واعتبارها أحد أهم وسـائل انتـشار       ، سلبية تأثير وسائل اإلعالم كافة      هذا باإلضافة إلى    

شأنها بذلك شأن األفالم الجنسية المثيرة للمراهقين ، لدى األطفال والمراهقين  العنف المكتسب

ومن يقف ورائها من الناشرين والمخططين ما زالت تتخـذ  ،  الوسائل اإلعالمية تلك إال أن، 

 .العنف والجريمة مادة دسمة لها من مادة

 ر والء األفراديتغي.."والذي من أهم سماته، التأثر بالنمط الحضاري الغربي المعاصر  -

رغباته  ة على تحقيقتجاه بعضهم اآلخر، فأصبح الفرد الرأسمالي يحصر جلَّ اهتماماته العملي

الـوالء   ، وغـدا  الشخصية دون االكتراث لمسؤوليته االجتماعية تجـاه المؤسـسة العائليـة   

ألن الدولـة    من العشيرة واألقارب إلى الدولة والنظام الـسياسي ؛ االجتماعي يتحول تدريجياً

عليميـة  كالخـدمات الت  أصبحت تقوم بتقديم أغلب الخدمات التي كانت تقدمها العشيرة للفـرد 

الوالء االجتمـاعي علـى    ؛ وقد أفرز هذا التحول في والطبية وإعانة العجزة ورعاية األطفال

القاعدة االقتصادية والعاطفية  مدى العقود الثالثة الماضية مشكالت جديدة فيما يتعلق باستقرار

  . واالعتداء الجسدي ، خصوصاً على أصعدة الطالق واإلجهاض للعائلة الصغيرة

تعاطي المسكرات وإدمان المخدرات من قبل الزوج قد يدفع إلى ممارسة درجـات   ولعل 

  . العنف مع زوجته أو األبناء من

 تعدد األدوار التي تلقى على المرأة وعدم التعاون وتوزيع المـسؤوليات األسـرية  وأخيراً 

مـن  وعمل المرأة وانشغالها عـن بعـض واجباتهـا          ، بنوع من التفاهم بين الزوج والزوجة       

 . األسباب الهامة للعنف 

 



 : العوامل والمتغيرات المرتبطة باإلساءة إلى المرأة-٢

هناك العديد من العوامل المتداخلة التي تؤثر في ظاهرة العنف ضد المرأة أوضحتها هبـه               

وهذه العوامل تكاد تكون مختلفة من حيث أهميتها أو تأثيرها مـن مجتمـع               ) ٢٠٠٣( حسن  

، خصائص شخصية المـرأة المعرضـة للعنـف         : ( أو المتغيرات هي    ألخر وهذه العوامل    

والظـروف  ، باإلضافة إلـى الطبقـة االجتماعيـة        ، وخصائص الرجل الذي يمارس العنف      

 . ) و خبرات الطفولة، وسيطرة الذكور ، وثقافة المجتمع ، االقتصادية  

 : ويمكن الحديث عن هذه العوامل بشيء من التفصيل فيما يلي

 :ص شخصية المرأة المعرضة للعنف  خصائ-

فهي تستثير غضب الرجل حتـى      ، هناك وجهة نظر ترى أن للمرأة دور في اإلساءة إليها           

؛ فهي   وهي نمط المرأة المازوشية   ، كما لو كانت تدعو الرجل لالعتداء عليها        ، يعتدي عليها   

 .حباط وال تشبع حاجة الرجل الجنسية مما يجعله يشعر باإل، تكثر من طلباتها 

مـن سـيادة    ، أن معظم الرجال يتصفون ببعض سمات السادية         ) ٢٠٠٣( ويرى عكاشة   

وكذلك المازوشية أو الماسوكية في النساء مـن        ، واثبات رجولتهم لفظياً أو جسدياً      ،  السيطرة

 . ويصبحن في حمايته المستمرة،  حيث الرغبة في أن يسيطر عليهن الرجال

 انه يجب دراسة اإلساءة للزوجة في إطـار اضـطراب            )٢٠٠٣( كما ذكرت هبه حسن     

 وفقـاً لنظريـة     ، شخصية الزوج وفي إطار اضطراب شخصية الزوجة كذلك ؛ حيـث انـه            

 فان الزوجة قد تختار الزوج الذي يكمل لهـا  Complementary Needsالحاجات التكميلية 

  ، غب في زوج سادي   فعندما تكون الزوجة مازوشية فهي تر     ، الحاجات النفسية في شخصيتها     

كما أن هناك بعض األعراض المرضية النفسية التي قـد يتـشابه فيهـا الزوجـان ؛ وهـذه                   

 .  االكتئاب – اإلدمان – السيكوباتية :األعراض وفقاً للدراسات هي

أو السماح  ،أن هناك نساء يتميزن باعتماد شامل على اآلخرين          ) ٢٠٠٣( وأضاف عكاشة   

الـذين  ،  االحتياجات الذاتية لآلخرين     روتسخي،  مهمة في حياتهن     بتولي مسئولية جوانب  لهم  

الذين  ( ورضوخ غير مبرر لرغباتهم وعدم االستعداد لمطالبة هؤالء اآلخرين        ،   عليهم نعتمدت



وغير ، ة  ويتقبل الشخص نفسه على انه ال حول له وال قو          .بأي مطالب   ) المرأة  عتمد عليهم   ت

 .  كفء ومفتقد للقوة

دراسة سنيل وآخرون   ك ) ٢٠٠٣( ارت بعض الدراسات كما أوردتها هبه حسن        وكذلك أش 

)١٩٦٤) (Snell, Rosenwold &Robey,إلى أن المرأة المضروبة أو المساء إليها ) ١٩٩٠

وذلك الن عنف الرجل يحقق لها رغبة في إشباع حاجتهـا           ، تثير عدوان الرجل وعنفه ضدها      

 واضـطراب الشخـصية     Self-Defeatingة الذات   وكما يحقق لها رغبة هزيم    ، المازوشية  

الذي يظهر في بداية الرشد في و Self-Defeating Personality Disorderالهازمة للذات 

ويركـز علـى     ؛ فغالباً ما يتجنب الفرد الخبرات الـسارة      ، شكل صور متنوعة من السلوك      

 من مساعدته في التخلص من      ويمنع اآلخرين  ؛ الخبرات والعالقات التي تمثل معاناة بالنسبة له      

ويختار الناس والمواقف والعالقات التي تشعره بخيبة األمل والفـشل وسـوء            ، هذه المشاعر   

 .  Self-Sacrificeويدخل وينخرط في أنشطة تتسم بالتضحية بالنفس ، المعاملة 

 :  خصائص الرجل الذي يمارس العنف-

، قة بين العدوان بصفة عامـة  إلى وجود عال) ١٩٩٢ ,O, leary&Murphy(لقد أشار 

مـن  % ٥٠زاد معها العنف والعـدوان؛ وان       ، وكلما زاد تعاطي الخمور     ، وتعاطي الخمور   

 أن الرجال من الطبقة المتوسطة      اكم، كانوا يسيئون إلى زوجاتهم     ، األزواج المدمنين للخمور    

 .  والدنيا أكثر إساءة لزوجاتهم

كالرك ، بيمان  (ة من التجارب التي قام بها       هناك مجموع  ) ٢٠٠٥( وأضافت أمل يوسف    

 في  بينما تساهم هرمونات األنوثة    ، رفع درجة العدوانية  ي ةرووأثبتت أن هرمون الذك   ) وبيرد، 

 .  خفضها

ومما سبق نجد أن هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في خصائص شخـصية الرجـل                

الـشخص المـدمن    فو، بصفة عامة   اإلدمان على الخمر والمخدرات     : ولعل أهمها   ، المسيء  

خطيرة وان هناك مضاعفات اجتماعية     ، هو شخص غير سوي كما سبق ذكره        ، على الخمر   

ويصبح عنيفاً في عالقتـه     ، فتسوء عالقته مع العائلة     ،  جميع أوجه حياة المدمن      علىتنعكس  

 .  مما يشجع على االنفصال أو الطالق ؛ مع زوجته



 الطبقة االجتماعية* 

لطبقـة  انود أن نتعـرف علـى معنـى         ، حديث عن مدى تأثير الطبقة االجتماعية       قبل ال 

متغير ذو عاملين هما االنجـاز      : بتعريفها على أنها     ) ١٩٩٥( التي قام حمودة    واالجتماعية  

 لدخل األسرة والمكانة الوظيفية     سانعكا: وهناك من عرفها بأنها     ، التعليمي والمكانة الوظيفية    

 . )١٩٨٩(  وكسلروالتعليم كما قال

بين الطبقة االجتماعية واالضـطراب أو       وبناءاً على ما سبق ذكره نجد أن هناك عالقة ما         

فلقد لوحظ أن األفراد الذين يعيشون في وضع اجتماعي سيء ومتدني           ، حتى المرض النفسي    

 .لديهم معدالت مرتفعة من االضطراب النفسي أكثر من غيرهم 

عن عالقة التوتر النفسي بالمـستوى      ، المصرية    )١٩٧٦ ، المال( ولقد لوحظ في دراسة   

فقد وجد أن األشخاص ذوي الدخل المنخفض والمتوسط أكثر توتراً          ، االقتصادي واالجتماعي   

  .من األفراد ذوي الدخل المرتفع ، وقلقاً 

أن الرجل المعرض لإلحباط والضغوط االقتصادية      ،  ذلك ) ٢٠٠٣(وقد فسرت هبه حسن     

يواجـه عوامـل    ، أو ظروف اإلقامة    ، مالئمة العمل   عدم  أو حتى   ،  والفقر والبطالة    المتردية

 .مما يزيد من عنفه وعدوانه ، تعمل على عدم تحقيق طموحاته 

فان المرأة هي الفرد    ، انه كنتيجة حتمية لهذا اإلحباط       ) ١٩٨٩:   زغلول ملك(و أضافت   

الستعادة الشعور بالقيمـة    ، التحكم فيها   المفضل والمناسب ليستعيد الرجل رجولته عن طريق        

 . والهيبة

هذا النـوع مـن العنـف يعـرف بـالعنف التعويـضي              ) ٢٠٠٥( وذكرت أمل يوسف    

Compensatory Violence االستعداد أو القدرة على اسـتخدام العنـف البـدني    :  ويعني

 لم يوفر النظـام     وإذا،  تعويضاً لفقدان مصادر أخرى كالنقود أو المعرفة أو االحترام           هبوصف

ن الفرد يتجه إلى استخدام     إ ف  ،االجتماعي للفرد المصادر التي يحتاجها لالحتفاظ بمركز عائلته       

 . العنف 

 عن بعض فئات المجتمع األخرى  )٢٠٠٢ ( نما ورد في إعالن منهج بيجي    ، كما ال نغفل    

ن العامالت المهاجرات    كالنساء الالتي ينتمين إلى أقليات أو الالجئات والمهاجرات ومن بينه          ،



والنساء الالتي يعشن  في درجة كبيرة من الفقر أو في الدور أو المؤسسات االجتماعيـة أو                 ، 

والنساء الالتي يعشن في حالة نزاع مسلح أو الحـروب          ، المحتجزات والمسنات والمشردات    

 .   للعنف واإلساءةة أكثر عرضيكن، األهلية 

 الظروف االقتصادية * 

العاملـة أو   فـالمرأة    ،بالظروف االقتصادية أي عمل المـرأة        ) ٢٠٠٢ ( ويقصد حسن 

 الن لها القدرة على االستقالل والطالق واالنفصال      ، قل عرضة لتقبل العنف     أتكون  ،  المتعلمة

، تجعل الزوجة تتحمل العنف والكثير من االهانات        ، غير أن وجود األطفال وخاصة البنات        ،

،  للعنف والعجـز    أكثر تقبالً  فيكن ت والغير عامال  اً السيدات األقل تعليم   أما .خوفاً على أبنائها    

 . وإيقاف العنف والتخلص من هذه العالقة،  االستقالل نعيستط ال نألنه

،  و تعتقد الباحثة أن هناك درجة من العنف تكون مسلطة على المرأة العاملة بسبب الراتب              

هذا باإلضافة إلى أنه في بعـض       ، العاملة بالقوة   فالزوج يسعى إلى اخذ كل الراتب من المرأة         

المجتمعات المحافظة تعتبر بعض الوظائف التي تعمل بها المرأة مثيرة للشك والغيـرة عنـد               

وخاصة الوظائف التي يكون فيها االختالط مع الرجال هي السمة األبرز كالعمل في             ، الزوج  

 .المستشفيات 

 ثقافة المجتمع وسيطرة الذكور* 

 ليـست   األسريعالقات القوة داخل النسق       إن  )١٩٩٤( وضحت ليلى عبد الوهاب     وقد أ 

ذلك البناء الذي يدعم ويعزز عالقـات   ، القائم في المجتمع بشكل عام  لبناء القوةانعكاساًسوى 

 مـن  األسـرة والقهر االجتماعي واالستغالل االقتصادي في المجتمع وفـي   الهيمنة والسيطرة

 أو زوجة وأبنتا كانت (وتعتبر المرأة .  اإلعالميةقافة والقانون والمؤسسة والث خالل نسق القيم

لكونها تحتل مكانة ضعيفة في بنـاء القـوى   ،  للعنف  تعرضاًاألسرة داخل األفراد أكثر )أختا

 . األسرة داخل

 أسـاس  بين مفهومي الجنس والنوع علـى  ميزت ) ١٩٩٩( ولهذا نجد أن إجالل حلمي 

 ادوار  واالختالفات بينتفروقالبايختص مفهوم النوع  حيث،  يس بيولوجياجتماعي ثقافي ول

تتمثل العالقات   وتاريخياً السائدة والمتغيرة الثقافة  عبرتتشكل اجتماعياً التي، والنساء  الرجال



وكلهـا  . القائمة بينهمـا  الالمساواة  والرجل وسيطرة االجتماعية في المجتمع في تبعية المرأة

  . الواقعإلىخية تستند  تاريأنماط

  في محـاوالت  تترسخ جذوره في النوع والقوة متمثالًإنما، الحميمة  العنف في العالقاتو

 التـي  اإلنسانية وهو جزء من العالقات  ،وتحكمهم في النساء المحافظة على سيطرتهم الرجال

 . والعنف تتشكل من خالل التبعية

 خبرات الطفولة* 

  ،مرحلة الطفولة من اخطر المراحل التي يمر بها اإلنـسان         )  ٢٠٠٥( تعتبر أمل يوسف    

فنجـد أن   ، ألنها تسجل الخبرات التي سوف يستعين به الطفل في المراحل األخرى من حياته              

تتعلم الخضوع وتقبل أن تضرب     ، المرأة التي رأت والدتها تضرب من قبل والدها وهي طفلة           

 . ي ظروف أسرية تقوم على التمييز في التربيـة        ألنها نشأت ف  ،  من قبل زوجها في المستقبل    

فالطفل الذي يشاهد والده يضرب أمه يعتاد على قبول هذا األمر           ،  الحال بالنسبة للذكور   كوكذل

وتتكون لديه  ، وهو لن يتأخر عن ضرب زوجته في المستقبل         ، وينمو بداخله الجانب العدواني     

 .صورة خاطئة مشوشة عن كيفية التعامل مع النساء

فإنهم يعانون  ، المعرضون لدرجة عالية من العنف      ) ذكوراً أو إناثاً    ( فإن األطفال   وكذلك  

، وبالتالي يصبحون أكثر عنفاً وعدواناً على زوجاتهم بالنسبة للذكور          ، من فقدان األمن النفسي     

هم وكذلك فإنهم يشكلون بصورة عامة خطراً على أطفـال        ، و أكثر تقبالً للعنف بالنسبة لإلناث       

 .من الناحية العدوانية 

 :ظاهرة العنف ضد المرأة في دول العالم و نسب انتشارها ) و(  

  )٢٠٠٦( الخليجأخبار -هناء المحروس * 

 المركز المتخصص الوحيد في الشرق األوسط للعنف        وهو، أوضحت رئيسة مركز بتلكو     

  ،د المرأة واألطفـال حالة عنف ض ٩٠٠أن الجمعية تلقت ، الدكتورة بنة بوزبون ،  األسري

 حالـة  ١٩٠إذ استقبل المركز ،  وأن شهر مايو الماضي كان أعالها،  خالل عام واحد تقريباً

  .عنف جسدي ومعنوي



 )٢٠٠٦(  لها أون الين-الرباط * 

 امـرأة   ١٧٦٢عـن تعـرض     ، م  ١١/٧/٢٠٠٦أعلنت مصالح األمن الجزائرية الثالثاء      

من بيـنهن سـت   ، الثالثة األولى من السنة الجارية جسدية وجنسية خالل األشهر  العتداءات

  .ضحية القتل عمداً نساء ذهبن

 ، أن العنف الجسدي يحتل المرتبة األولى ، حسب تقارير صحفية وأبرزت المصالح نفسها

 ، يليه سوء المعاملة  امرأة١١١٣حيث بلغ ضحاياه ، من أشكال العنف الممارس ضد النساء 

 أخريـات   ٦٣ امرأة العتداءات جنـسية و     ٥٣وة على تعرض    ، عال   ضحية ٥٢٧الذي سجل   

  .الجنسي للتحرش

 من طـرف    ٣٠و،  امرأة للعنف من طرف أزواجهن       ٢٣٧وتطرقت التقارير إلى تعرض     

 ١٣٠٩و،  من العشيق ٦٧و ،  من قبل أحد أبنائهن٥٢و، من قبل أحد إخوانهن  ٦٧و،  نآبائه

 أن هذه اإلحصاءات ال تعبر عن الواقـع  ، وأبرزت المصادر ذاتها غرباء من طرف أشخاص

   .وانعكاسات التبليغ للسلطات المعنية، الذي تعرفه األسر الجزائرية  المعاش بسبب الخوف

  )٢٠٠٦(جريدة الرياض * 

 سجلت إحصائية حديثة صادرة عن اإلدارة العامة للحماية االجتماعيـة التابعـة لـوزارة   

الموجه في  ، ارتفاعاً في حاالت العنف واإليذاء  السعوديةالشؤون االجتماعية بالمملكة العربية

نهاية العام  التي استقبلها مكتب الرياض حتى، مقارنة بباقي مناطق المملكة ، منطقة الرياض 

،   حالة١٣٠بنحو  ، فيما جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية  حالة٢٣٠بنحو ، الماضي 

تعرضـت لحـاالت عنـف      حاالت فقط٣طقة الحدود الشمالية فيما استقبلت لجنة الحماية بمن

  .وإيذاء

 : )٢٠٠٦( لينا سياوش–أربيل  :  الحياة* 

 وتعاني، ، فإن نسبة الحاالت التي راجعت المنزل ة  التي قدمتها رشيداإلحصاءاتحسب 

  ،٢٠٠٤ العام ةالمائ في ٢٩ مقابل نسبة ٢٠٠٥ العام ةالمائ في ٦٦,٦٦مشكالت عائلية بلغت 

  فـي ١٩ مقابل ٢٠٠٥ العام ةالمائ في ١٠ الطالق إلىبينما بلغت نسبة الحاالت التي انتهت 

  .٢٠٠٤ العام ةالمائ



 )٢٠٠٦(  الحياة-باريس * 

بسبب العنف  ،  في فرنسا    أيامأن امرأة تموت كل أربعة      ، جاء تقرير منظمة العفو الدولية      

هي ضـحية العنـف   ، ن بين عشر نساء ، وأن امرأة واحدة م من شريكها الجسدي الممارس

  .األسرى

والبلقـان    وضع المرأة في فرنسا اآلتية من بلدان أوروبا الشرقيةإلىكما تطرقت المنظمة 

بهـن   وينتهـي ، في فخّ تجارة الرقيـق  منهن  ألف امرأة ١٤ إذ تقع  ،وأفريقيا الشمالية وآسيا

   .والتهديد ه والحرمان من حريتهنالمطاف في ممارسة الدعارة بسبب الذّل الذي تعرضن ل

 )٢٠٠٦( الراية* 

جريمـة  عـن إحـصائية   ، االجتماعية والجنائية في مصر  أعلن المجلس القومي للبحوث

هذا يعتبر رقماً و،  سنوياً حالةوحدها أكثر من عشرين ألف  مصر  بأنها تبلغ في ، االغتصاب

 . ظاهرةة هذه اليتم مواجه  لمإذانذر بكارثة محققة خطيراً ي

 ٦وتتعرض ،  دقائق ٩، وفي المكسيك كل       دقائق ٦في أمريكا هناك امرأة مغتصبة كل       * 

 زوجة أمريكية جراء    ٤٠٠، وتموت أكثر من      ماليين زوجة أمريكية للضرب المبرح كل عام      

و في ألمانيا تتعـرض      ، منهن قتالً بالرصاص على يد الزوج     % ٦٥،   العنف األسري سنويا  

 . لعنف المصحوب بالتحرش الجنسيمن النساء ل% ٥٢

 امـرأة سـنويا   ٤٥٠٠٠، وفي ألمانيا تلجأ  تقتل زوجة بيد زوجها يوميا في اسبانيا    وكذلك  

 مـرة   ١٠٠في إفريقيا لـديها     كل امرأة حامل    إن   و .  من العنف المنزلي   هرباً، لبيوت النساء   

  .وهي تلد مقارنة مع حامل أوروبية، احتمال أن تموت 

تتقاضى المرأة ثلث مـا يتقاضـاه الرجـل          : ي للنساء الذي أقيم في الصين       المؤتمر الدول 

 ثمانيـة  سبعة منهم نساء، وفي األمم المتحدة يحتل الرجل         ،  فقراء   ١٠، ومن كل     للعمل نفسه 

 .عشرة مناصب من أصل 

   ٢٠٠٦/١٢/٤:المغرب ) أمان* (

وقد أضـيف   . ضد المرأة % ٩٥يتركز بنسبة   ، إن العنف الممارس داخل األسر المغربية           



أن اإلحصاءات التي تم    ،  الذي نظم بمناسبة اليوم العالمي إلنهاء العنف ضد المرأة           ىفي الملتق 

 أبرزت أن العنف بين األزواج يـصل        ٢٠٠٦ وأكتوبر   ٢٠٠٥ما بين ديسمبر سنة     ، رصدها  

 .من األسر% ٨٨إلى حوالي 

إلى أن أشكال العنف ضـد      ، غربية  وتشير إحصاءات أعدتها جمعيات نسائية وحقوقية م         

الذي يتمثل في عـدم تنفيـذ القـوانين         ، من بينها العنف القانوني     ، المرأة تتخذ أشكاالً متعددة     

، %٤١ويشكل هـذا العنـف نـسبة        ، الخاصة باإلنفاق على المرأة واألسرة من طرف اآلباء         

، والعنـف   %١٨بنـسبة   ، ثم النفسي    %٣٠,٨ويأتي في المرتبة الثانية العنف الجسدي بنسبة        

 %.٢,٩الجنسي بنسبة 

، بينما   من ضحايا العنف متزوجات   % ٨٠إلى أن أكثر من     ، وتشير إحصاءات أخرى       

أن العنف يزداد ضـد     ، لحماية حقوق المرأة    " مبادرات"تشير إحصاءات سابقة أعدتها جمعية      

بالمقارنة مـع نـساء     ،   أو النساء الالتي يعشن في منازل متواضعة      ، النساء غير المشتغالت    

 . ذوات معدل عيش متوسط أو جيد

إلى أن صغر مساحة المنازل وكثرة أفراد األسرة والظروف         ،  وأشارت تلك اإلحصاءات    

تزيد من احتماالت انتشار العنف بين أفراد األسرة الواحدة، كما أشارت           ، االقتصادية الصعبة   

 %. ٧٠النساء بنسبة تزيد على الدراسة إلى أن الرجال األميين يمارسون العنف ضد 

  ) ٢٠٠٥ : محمود الهايشة(ويذكر * 

عدد النساء الالتي يقتلن سنوياً في الهنـد        و  ،لعنف في الهند  لنساء من عشر ضحايا      ٨ -

 .  امرأة٥٠٠٠بسبب المهر 

يتعرضون للتهديد الجـسدي  ،  عاماً ١٩من سكان الضفة الغربية وغزة دون       ) % ٦٠ (- 

 . اردة والتوقيف واالعتقالواللفظي والمط

،  عن الصحة النفسية في البالد الناميـة         ١٩٩٥ عام   هارفاردأظهرت دراسات جامعة     - 

ضعف ما  وذلك  %) ٦,٦(بنسبة  أن النساء يعانين من االضطرابات النفسية التي يسببها العنف          

 %).٣,٢(والذي تبلغ النسبة لديهم يصيب الرجال 



تعرضـن  ، من النساء فـي الـدول الناميـة         )  % ٦٠ -٢٠(أوضحت الدراسات أن     - 

 . للضرب في داخل األسرة أو من أزواجهن

من المصريات المتزوجات تعرضن للضرب من قبل أزواجهن على األقـل           ) % ٣٥ (- 

) % ٦٩,١( فإن وكذلك ، وإن الحمل ال يحمي المرأة من هذا العنف      ، مرة واحدة منذ زواجهن     

يـتم  ) % ٦٩,١(وإن  ، الة رفضهن معاشـرة الـزوج       من الزوجات يتعرضن للضرب في ح     

 زوجة  ٧٠٠٠وقد اعتمد هذا البحث على      .  ضربهن في حالة الرد على الزوج بلهجة ال تعجبه        

أن المرأة الريفية تتعرض للضرب أكثر مـن        ، وتبين من البحث أيضاً     ، في الريف والحضر    

 .  الحضريةةأالمر

ممـن  )  % ٥٠ -٢٠تتراوح بين   ( ء في العالم    قالت نسبة من النسا   ، في بلدان كثيرة     - 

مـنهن فـي غينيـا      % ١٨ (، وقالـت   أنهن قد تعرضن لضرٍب من األزواج     : شملهن البحث   

 . إصابات أحدثتها تلك االعتداءات أنهن قد احتجن إلى عالج بالمستشفى نتيجة) :الجديدة

أنهـن قـد    ) % ٣٥ -٢٢(في عينة واسعة من نساء الواليات المتحدة األمريكية قالت           -

 . ذهبن ألقسام الطوارئ بالمستشفيات نتيجة العنف المنزلي

تتـراوح بـين   ، نسبة من يتعرضن للضرب من أزواجهن في األردن بصورة دائمـة            - 

مـن  ) % ٣٠(مـن الرجـال و      ) %  ٤٤,٩ (أن، وفي تونس يعتقد     % ) ٤٧،٦ - %٢٨،٦(

 . قويمهاالنساء أنه من الطبيعي أن يضرب الرجل المرأة من أجل ت

% ٩٥من النساء األمريكيات يتعرضن للعنف الجسدي من قبل أزواجهـن و          ) % ٣٠ (- 

من األزواج في كنـدا العنـف ضـد         % ٦من ضحايا العنف في فرنسا من النساء، ويمارس         

 نساء تعرضن للضرب مـن      هن، من الجرائم المسجلة في الشرطة في بيرو      % ٧، و  زوجاتهم

 .أزواجهن

 امرأة ذهبن ضحايا    ١٠٠٠عن أن أكثر من     ،  اإلنسان في باكستان      أبلغت لجنة حقوق    - 

 .١٩٩٩في البالد في العام " جرائم الشرف"

إبـان عمليـات اإلبـادة      ،  امرأة لالغتـصاب     ٥٠٠,٠٠٠وفي رواندا، تعرضت نحو      - 

 .  حالة حمل٥،٠٠٠، نجم عنها قرابة ١٩٩٤الجماعية في العام 



يقضين نحبهن في كل عـام علـى        ،  امرأة   ١٤,٠٠٠وفي روسيا، أوردت الحكومة أن       -

 تصل نسبة النساء اللواتي يقـتلن        ،في بنغالديش و  . أو غيرهم من األقرباء   ، أيدي شركائهن   

 .من مجموع حوادث القتل% ٥٠على أيدي أزواجهن إلى 

كانوا من ضحايا العنف العائلي، وتبعـاً       ، تقريباً   ألف امرأة وطفل     ٣٠٠ ، في نيوزلندة  - 

سة قام بها مقدمو الخدمات في نيوزلندة، تم االتفاق على أن معدل انتشار العنف العـائلي،                لدرا

 %. ١٤يبلغ قرابة 

كعامل مساعد في فشل الزواج في      ،  ذكر العنف المنزلي     ١٩٨٥في النمسا؛ في عام     و   -

من الزوجات المنتميات   % ٣٨وبين تلك الحاالت نالحظ أن      .  قضية طالق  ١٥٠٠من  % ٥٩

، في حـين     استدعين الشرطة رداً على االعتداء عليهن بالضرب المبرح       ، لطبقة العاملة   إلى ا 

مـن  فقـط   % ٤، و    من النساء المنتميات إلى الطبقة المتوسـطة      % ١٣أنه لم تفعل ذلك غير      

 . المنتميات إلى الطبقة العليا

 سـنوياً   أن ما ال يقل عن مائة ألف امـرأة تتعـرض          ، ؛ ذكرت دراسة ألمانية      في ألمانيا 

مع ، ، أو الرجال الذين يعاشرونهن        التي يمارسها األزواج   يألعمال العنف الجسدي أو النفس    

 .احتمال أن يكون الرقم الحقيقي يزيد عن المليون

من النـساء الريفيـات و      % ٦٧اكتشفت لجنة اإلصالح القانوني في بابوا نيوغينيا أن          - 

 .  ءة المعاملة على أيدي أزواجهنوقعن ضحايا إلسا، من النساء الحضريات % ٥٦

 أنـه تـم اإلبـالغ عـن       ، تذكر اإلحصاءات الخاصة باالغتصاب في جنوب أفريقيـا          -

سنة هي األكثر   )  ١٧-١٢  (، وأن الفئة العمرية   ٢٠٠٠حالة اغتصاب في العام     )  ٥٢,٩٧٥(

؛ وبلغـت     حالـة  ١٠٠,٠٠٠ حالة من كـل      )٤٧٢ (عددها   ، حيث بلغ   عرضة لهذه الجرائم  

من )  ١٣١( سنة ؛ و     ) ٤٩ – ١٨(  حالة من الفئة العمرية      ١٠٠,٠٠٠حالة من كل    )  ٢٨٦(

 . سنة١٢ت الالتي تقل أعمارهن عن  حالة من الفتيا١٠٠,٠٠٠كل 

وفقـاً  وذلـك   ،    مليون فتاة في مختلف أنحاء العالم      ١٢٠تم تشويه األعضاء التناسلية لنحو       -

 .١٩٩٧سـرة التابعـة لألمـم المتحـدة للعـام           لألرقام الواردة في تقرير جمعية تنظـيم األ       

إبان النـزاع في   ، لشكل من أشكال العنف الجنسي      ، من النساء   % ٥٠تعرضت أكثر من     - 

 . ١٩٩٩سيراليون في العام 



 بتواطؤ أو مشاركة من جانب       ،تتعرض النساء والفتيات إلى البغاء القسري أو االتجار بهن         -

 .قوات حفظ السالم

بأن العنف في محيط األسرة هو السبب الرئيس للوفيـات واإلصـابة      " أوروبامجلس  "وذكر   -

 ).ز هذه النسبة في البلـدان الفقيـرة       تترك(عاماً  )  ٤٤ إلى   ١٦ (بالعجز بالنسبة للنساء من سن      

 ، وفـي اسـتطالع       ألف حالة سنوياً   ١٢حجم االعتداء على النساء يصل إلى     : في كرواتيا    -

منهم بأنهم ضربوا نساء سواء خارج العائلة أو        )  %٨٥(ترف  اع،  رجل كرواتي    ٣٠٠٠شمل  

 .داخلها 

 .من النساء لالغتصاب الزوجي أحياناً % ٣٥,٦تعرضت : في تركيا  - 

 : ووفق رابطة النساء العراقيات :في العراق  و -

 بعد األولى األربعة األشهر بيعت خالل أواختطفت واغتصبت " امرأة ٤٠٠أكثر من * 

 ".   اغتصاب في اليومأو/ عمليات اختطاف و٣ بمعدل ) ٢٠٠٣ آب إلىسان  ني(الحرب 

 امرأة وفتاة ال تتجاوز أعمار بعضهن ثمـاني         ٤٠٠في العراق ورد أن ما ال يقل عن         و* 

 . ٢٠٠٣نيسان /تعرضن لالغتصاب في بغداد خالل الحرب أو بعدها منذ إبريل، سنوات 

  :Social Support المساندة االجتماعية -٢

مصطلح مأخوذ أساساً من العلـوم االجتماعيـة عنـد          ، إن مصطلح المساندة االجتماعية     

حديثهم عن شبكة العالقات اإلنسانية التي كانت كبذرة لظهورها في العلوم النفسية بمـصطلح              

ألن الدعم الذي يتلقاه اإلنسان     ، وقد حظيت باهتمام كبير من قبل العلماء        ، المساندة االجتماعية   

وفي زيادة قدرتـه    ، ل عالقاته االجتماعية يساعد بشكل كبير في تخفيف األعباء عنه           من خال 

 .وهي مصدر هام وأساسي إلحساس الفرد باألمن النفسي ، على تحمل الظروف الضاغطة 

وهي تعتبر كنهر يستمد منه اإلنسان ما يحتاجه لمواصلة حياته باتزان في كـل مجـاالت                

 كائن اجتماعي يعيش ويتكاثر ويرتبط مـع جماعـات بـشرية            الحياة على اعتبار أن اإلنسان    

 . يتفاعل معها 

 



 :مفاهيمها وتعاريفها) أ(

 تناولتـه العلـوم اإلنـسانية       ثحي،   يعد مفهوم المساندة االجتماعية مفهوم حديث نسبياً       -

؛ فظهور مـصطلح شـبكة العالقـات         وعلماء االجتماع في إطار بحثهم للعالقات االجتماعية      

 .  يمثل البداية الحقيقية لظهور مفهوم المساندة االجتماعيةSocial networkعية االجتما

ن إدراك الفرد وتقييمه لدرجة المساندة االجتماعية تعتمد        إ ) ٢٠٠٥( أوضحت هيام شاهين    

والتي تمثل األطر العامة التـي تـضم        ،  على إدراكه لشبكة العالقات االجتماعية المحيطة به      

 . ة ألي شخصمصادر الدعم والثق

يـرى أن المـساندة     ) ليبرمـان   (أن   ) ١٩٩٤( و عبـد الـرحمن       وقد ذكر الشناوي     -

ـ ،  االجتماعية مفهوم أضيق بكثير من شبكة العالقـات االجتماعيـة           تعتمـد المـساندة     ثحي

باعتبارها األطر التي تشتمل    ، د لشبكاتهم االجتماعية    افراالجتماعية في تقديرها على إدراك األ     

 .مك األشخاص الذي يثقون فيهم ويستندون على عالقاتهم بهعلى أولئ

 يرى المساندة االجتماعية تتكـون مـن عالقـات          )ويس(أن   ) ١٩٩٧(  الربيعة   قول وي -

تتمثل في المودة والصداقة الحميمة والتكامل االجتمـاعي واحتـرام الفـرد        ، اجتماعية مميزة   

ون صلة الفرد باآلخرين مبنيـة علـى الثقـة          بحيث تك ، وتقديم المساعدة المادية والعاطفية له      

 .والمساندة المتبادلة

   جونـسون وساراسـون   (تعريـف    ) ٤٥: ١٩٩٦(  وقد أوضـحت راويـة دسـوقي         -

Johnson & Sarason  ( اعتقاد الفـرد أن اآلخـرين يحبونـه    : هي والمساندة االجتماعية

 . ويرغبونه ويعتبرونه ذو قيمة، ويقدرونه 

، على أن المساندة االجتماعية     ) سارسون وآخرون   ( ما أكده   ) ٩ : ٢٠٠٠( وأضاف علي   

وتساعد على تعميـق التوافـق      ،  بارزاً في تخفيف اإلصابة باالضطرابات النفسية        اًتلعب دور 

التي يتعرض لهـا فـي مواجهتـه        ، النفسي واالجتماعي للفرد وتقي الفرد من اآلثار السلبية         

 . ألحداث الحياة الضاغطة



تعريـف  وكـذلك   )  Leavyليفـي   (تعريـف    ) ٤٥: ١٩٩٦( وية دسوقي    أضافت را  -

إمكانية وجـود أشـخاص مقـربين لألسـرة         : للمساندة االجتماعية وهو    ) جانيلين وبالني   (

 . يحبون الفرد ويهتمون به ويقفون إلى جانبه عند الحاجة-الجيران،الزوجة–واألصدقاء 

النظام الذي يتضمن مجموعة    : ها   بأن )Caplanكابلن  ( تعريف   ) ٢٠٠٠(  وذكر علي    -

، تتسم بأنها طويلة المدى ويمكن االعتماد عليها      ، الروابط والتفاعالت االجتماعية مع اآلخرين      

 .لتمده بالسند العاطفي، والثقة بها وقت إحساس الفرد بالحاجة إليها 

ـ      : يقصد بها   أنه   ) ١٩٩٥( وكتب حمودة    - خاص اآلليات التي بواسطتها تتم حماية األش

 .بالعالقات التي بينهم من التأثيرات الضارة للضغوط

)  Antonucciانتونيسي  (  و )Kahnخان  (ما أكده  كالً من       ) ٢٠٠٠( ولقد ذكر علي     -

 :على أن المساندة االجتماعية لها ثالثة مقومات هامة هي 

خـان  ( من   ف كالً وبهذا يعر ) . وتقديم العون أو المساعدة   ،  والتفاعل ، Affectالعاطفة  (

Kahn( و )  انتونيسيAntonucci(    التي تتمثل في أوسع معانيها بما في       ،  المساندة االجتماعية

 القبول والتفاعل والمبادأة فـي تقـديم        توتعبيرا،  مستقبلها من مشاعر العاطفة والود والحب     

 .  أو العون المادي أو النصيحة والمشورة،  المساعدة المباشرة

ومهمـا كـان األسـاس       ) ١٩٩٤( وعبد الرحمن   ما ذكر الشناوي    ومما سبق نجد انه وك    

فان هذا المفهوم يشتمل على مكونين      ، النظري الذي ينطلق منه اصطالح المساندة االجتماعية        

 :رئيسين 

أن يدرك الفرد انه يوجد عدد كاف من األشخاص في حياته يمكنه أن يرجع إلـيهم                /أولهما

 . عند الحاجة

واالعتقاد في  ،  له   دى الفرد درجة من الرضا عن هذه المساندة المتاحة        أن يكون ل  / ثانيهما  

 . كفاية المدعم 

بأنها درجة شعور الفـرد بتـوافر المـشاركة         ) ١٩٩٦( كما عرفها عزت عبد الحميد       - 

واألصدقاء ، و األقارب   ، األسرة  (العاطفية والمساندة المادية والعملية من جانب اآلخرين مثل         



وكذلك وجود من يزودنه بالنصيحة واإلرشاد من هؤالء        ، ) ورؤساء العمل  ، وزمالء العمل ، 

وتساوي هذه الدرجة مجمـوع اسـتجابات       ، ويَّكون معهم عالقات اجتماعية عميقة      ، األفراد  

 . الفرد على مقياس المساندة االجتماعية 

يـة  المساندة االجتماع)  Sidney Cobbسيدني كوب ( ما عرفه ) ٢٠٠٥( و ذكر علي -

وتتسم بثالثـة مقومـات     ) التواصل االجتماعي (تقوم على الرعاية المتبادلة بين األفراد       : بأنها  

 : أساسية هي

تـسليم الفـرد بأنـه محـاط     :  وتتمثل فيEmotional Support المساندة الوجدانية -١

 .بالرعاية والحب من قبل الجماعة التي ينتمي إليها

 وهي التي تقود إلى إحـساس الفـرد   Esteem Support المساندة المدعمة باالحترام -٢

 .باالحترام والقيمة بين المحيطين به

 :التي تتمثل فيNetwork Support  المساندة المدَّعمة من شبكة العالقات االجتماعية -٣

 . شعور الفرد بأنه يمتلك موقع متميز في شبكة العالقات االجتماعية التي ينتمي إليها

فقد تقدم  ،  ى المساندة االجتماعية معنى واسع ومتداخل ومعقد وشامل       ومن هنا نجد أن معن    

ريف تختلف حـسب نظـرة المؤلـف    اوهذه التع ،  عدد كبير من المؤلفين في كتابة تعريف له       

 . للمساندة

عالقة الفـرد بـاآلخرين مـن الناحيـة         : ة ترى أن المساندة االجتماعية هي     فنجد مجموع 

ولهذا ، ين أنها مدى إدراك الفرد لهذه العالقات والرضا عنها          ويرى آخر ، الوجدانية والمعنوية   

 .نجد أن تعاريف المساندة االجتماعية كثيرة جداً ومتعددة 

على أنها توضـيح كامـل لمعنـى المـساندة          ، ومما سبق نجد انه يمكن األخذ بها جميعاً         

 لهـذا   الـدارس كبر الصعوبات التي تواجـه      أمن  ، وهذا االختالف في المعنى     ، االجتماعية  

 المؤلفين في إيجاد توضيح لهذا      ابسبب تعدد النظريات والمدارس التي يعتمد عليه      ، المصطلح  

 . المعنى

 : فإنها تركز على محورين أساسيين هما، ولعل كل التعاريف مهما اختلفت صياغتها 



سواء كـان  ، يقدمون له كل أنواع الدعم     ، وجود عدد كاٍف من األفراد حول الشخص         -١

 . هذا الدعم والمساندة معنوية أو وجدانية أو معرفية أو مادية أو سلوكية

ومدى تأثيرها في تخفيف اآلثار     ، ومدى تقبله لها    ، مدى رضا الفرد عن هذه المساندة        -٢

 .ة الحياة الضاغطلظروف نتيجة ، السلبية على الفرد 

 أشـكال المـساندة     ألنه اشتمل علـى كـل     ، وتتفق الباحثة مع تعريف عزت عبد الحميد        

عناصر الـشبكة   وكذلك احتوى التعريف على أفراد يمثلون كل        ، المطلوبة والضرورية للفرد    

وعليه فان االتزان في شخصية الفرد تحدث إذا حدث اتزان في موارد الثقة              ، االجتماعية للفرد 

 .  اإلنسانمنها التي يكتسبها 

 أهمية و تأثير المساندة االجتماعية) ب (

 :ية المساندة االجتماعيةأهم -١

أن المساندة االجتماعية مـن أهـم مـصادر الـدعم المعنـوي              ) ١٩٩٥ ( عبد اهللا يعتبر  

 ،حيث يؤثر حجم المساندة أو العالقات االجتماعية المقدمة للفـرد          ، واالجتماعي لدى اإلنسان  

 األسـاليب   وفي استخدام ، وكذلك رضا هذا الفرد عن هذه العالقة في إدراكه للحياة الضاغطة            

هذا باإلضافة إلى أنها تـؤمن      ،  وإيجاد الحلول االيجابية  ، المناسبة في مواجهة تلك الضغوط      

علـى  الـضاغطة   وتخفيف آثار الحياة    ، للفرد قدر كبير من إشباع الحاجة إلى األمن النفسي          

 .الفرد

يـسنجتون  (و)  Willsويلـز (  و  )Cohen كـوهن ( أن كالً من   ) ٢٠٠٥( ويرى علي   

Wethington( و )  كيسلرKessler(         يرون المساندة االجتماعية مهمة للفرد كفائدة القلب للبدن 

كـذلك فـان    ،  ليستفيد من الغذاء الموجود فيـه     ، فالقلب يدفع الدم إلى سائر أعضاء الجسم        ، 

وتعمل على إشـباع حاجاتـه      ، المساندة تؤكد ذات الفرد واحترامه لنفسه ومقاومته للضغوط         

هذا باإلضافة إلى أن البيئـة       ، تالي المحافظة على الصحة النفسية والعقلية للفرد      وبال، النفسية  

  .عليهاالجتماعية للمريض تمثل درعاً واقياً من التأثيرات الضارة 



 أضـافوا  ),.Kaplan et alكابالن وآخرون (أن  ) ٢٠٠١( هريدي  ، ويضيف جاب اهللا

ي الحفاظ على الصحة النفسية والعقلية للفرد       ثالث تفسيرات حول أهمية العالقات االجتماعية ف      

 : وهي

،  أن هناك عالقة سببية بين المساندة االجتماعية واإلصابة باألمراض النفسية والجسدية           -

وكلمـا  ،  زاد احتمال إصابة الفرد بالمرض أو االضطراب النفـسي        ، فكلما نقصت المساندة    

 . د من التعرض ألي اضطراب نفسيفإنها تقي الفر، كانت المساندة عالية أو مرتفعة 

ن األفراد الذين يصابون بالمرض النفسي يبتعدون عن شـبكة العالقـات االجتماعيـة               إ -

 . وبالتالي إلى تغير في المساندة االجتماعية، الخاصة بهم 

كأن يتـسم   ،  خصال اإلنسان أو الطبقة االجتماعية تؤثر سلباً على المساندة االجتماعية            -

 . راب وعدم االتزان االنفعاليلفرد باالضطا

فان التوسط واالتزان ضروريان    ، ألمور  كما هو الحال في كل ا      ) ٢٠٠٥( وأضاف علي   

إال أن هنـاك    ، فعلى الرغم من أهمية المساندة االجتماعية وفوائدها العديدة         ،  لكل أمور الحياة  

خرين أو تقـديمها    اآلمن  بعض المشاكل واألضرار التي قد تترتب على تكرار طلب المساندة           

،  واالتكاليـة ،  والشعور بعـدم الكفـاءة    ، والتي تتمثل في انتهاك الخصوصيات      ، لآلخرين  

 .  المساندة لهمواالنفعال واالستفزاز لمن يقدم

 :  تأثيرات المساندة االجتماعية-٢

إن العديد من دراسات الراشدين توصلت إلى أن العمل الفردي يتناقص في ظـل تـراكم                

عالقات المساندة يسهم بشكل إيجـابي فـي         ، في حين أن توافر شبكة ل       الكبيرة للحياة الضغوط  

.  إال أن معلوماتنا محدودة حول أثر المساندة االجتماعية في مرحلة الطفولة            ،االستقرار النفسي 

وجد أن المساندة لها أثر مباشر على العمل الشخـصي بعيـداً عـن              ، وفي بحوث الراشدين    

أن هناك دراسـات أخـرى وجـدت أن          ) ١٩٩٢( وقد ذكر لفيت    .  حياةتأثيرات ضغوط ال  

المساندة تتفاعل مع الضغوط وتؤدي إلى إحداث أثر ملطف في حالة الظروف التي تكون بهـا                

 مـن    ، وقد اقترح أن المساندة قد تؤثر في النتائج الشخصية بشكل غير مباشر             ،ضغوط عالية 

 . خالل تحسين تقدير الذات لدى الفرد



 أن تأثيرات المساندة االجتماعية على المتلقي ليست ايجابية دائماً         )  ٢٠٠٥( ضح علي   أو

 و ، )Schumakerشـوماكر   (كما أشار كالً مـن      ،  بل لها آثار سلبية في بعض األحيان         ، 

 )األولـى فوريـة   : ( إلى وجود نوعين من استجابة المتلقي للمـساندة          )Brownellبرونيل  (

ومن هنا يمكن توضيح مـصادر المـساندة االجتماعيـة           ، )ويل المدى األخرى لها تأثير ط   (و

 :وتأثيراتها المحتملة على المتلقي فيما يلي

 : التي تتمثل فيوالخاصة بالصحة الجسدية والنفسية والعقلية ) ١

فمـن  ،  تعبيرات الرعاية والحب والمودة والحماية والوقاية من األضـرار الخارجيـة          * 

حساس بالرعاية والقيمة الشخصية واإلحـساس بحالـة مزاجيـة عاليـة            تأثيراتها الفورية اإل  

واالنتمـاء  ، أما تأثيرها طويل المدى فيبدو في الشعور باألمن في البيئة المحيطة            ،  والسيطرة

 .غير أن من أثارها السلبية االعتمادية واالتكالية من قبل المتلقي، لها واالتزان االنفعالي 

التي تعطي الفـرد اإلحـساس بالتفاعـل        ، االجتماعية المختلفة   المشاركة في األنشطة    * 

وانخفاض القلـق   ، والشعور بالتوافق والتطابق مع المعايير االجتماعية       ، االجتماعي االيجابي   

هذا باإلضافة إلـى تأكيـد الـذات        ، وبالتالي زيادة اإلحساس بالمساندة االجتماعية      ، والتوتر  

وهذا بدوره يؤثر في المدى الطويل على اإلحـساس بـاألمن            ،وتبادل مشاعر االحترام والود     

إال انه قد يؤدي إلى الشعور بالدونية واالرتباك واالسـتبداد          ، الشخصية والثقة بالنفس     والهوية

 . وزيادة الثقة بالنفس كتأثير سلبي

 : الوظائف الخاصة باألثر الواقي أو المخفف ألحداث الحياة الضاغطة والتي تتمثل في)٢

والمساعدة فـي إعطـاء     ، تتعلق بقوة التهديد والواقعية والموضوعية      ، معلومات لفظية   * 

، فهذا بدوره يؤدي إلى ظهور التفسيرات المناسبة للتهديـد           ، استراتيجيات المواجهة والعالج  

غير أنه قد يؤدي إلى الشعور بعـدم الكفـاءة          ، وبالتالي زيادة اإلحساس بالثقة كتأثير ايجابي       

 . ية واالستياء وانخفاض مستوى اإلحساس بالذات كتأثير سلبياالجتماع

كتقديم الخدمات والمعلومات والمشاركة االيجابيـة فـي        ، المساعدات المادية الملموسة    * 

 قد يؤدي إلى انخفاض اإلحساس بالوحدة وزيادة الصحة البدنية والنفسية         والذي  ، نطاق العمل   

وانخفاض المشاركة االجتماعيـة    ، العتمادية والدونية    غير أنها قد تشعر اإلنسان بالعجز وا       ،

 . مع اآلخرين كتأثير سلبي



التي ،وكل ما سبق ذكره يستطيع الفرد الحصول عليه من خالل شبكة العالقات االجتماعية              

غير ، تحيط بالفرد من أفراد األسرة إلى الجيران أو األصدقاء أو زمالء العمل على حٍد سواء                

حيث تعتبر المساندة المقدمة من أفراد       ،عتبر أكثر أهمية للفرد من غيرها       أن بعض المصادر ت   

 . وبعدها تأتي األنواع األخرى، األسرة األكثر أهمية 

ولم يتطرقوا إلـى    ، وعلى الرغم من أن الباحثين ركزوا على الجوانب االيجابية للمساندة           

سـلبية  أخرى  ايجابية واًم أن هناك آثاروذلك العتقادهم أن المتلقي للمساندة يعل، اآلثار السلبية   

 .من خالل طلبه للمساندة 

 قد تكون مشاكلهم بسيطة   ، األفراد الذين يطلبون المساندة      ) ٢٠٠٥( أضافت هيام شاهين    و

فهناك مخاطر تواجه    ،التضارب في السمات األساسية في الشخصية       :  وقد تكون قوية مثل      ،

، أو مقـدم المـساندة       ،  بأنه يرهق معه غيره في مشاكله      كشعوره،  من المتلقي للمساندة     كالًً

وبالتالي يصبح غير قادر على تقديم      ،  فيصبح أكثر عرضة الن يتأثر بنفس مشكالت اآلخرين       

 .المساندة 

غير أن اإلنـسان بفطرتـه      ، ورغم كل هذه المخاطر التي قد تحيط بالمساندة االجتماعية           

 . عل مع اآلخرينمخلوق اجتماعي يسعى للمشاركة والتفا

 النظريات المفسرة للمساندة االجتماعية) ج(

 :النظرية البنائية

إلى أن علماء المدرسة البنائية ركزوا على تدعيم بناء شبكة العالقات           ) ٢٠٠٥(يشير علي   

لتوظيفها في  ، لتعدد مصادرها ولزيادة حجمها وتوسيع مجاالتها       ، االجتماعية المحيطة بالفرد    

ـ ،  اانه كلما زاد حجم المساندة وتنوعت مجاالته      ، في طبيعة الحالة    و، خدمة الفرد    ن ذلـك   إف

 .االضطرابات النفسية بواقل تأثراً ، سيجعل من الفرد أكثر قوة في مواجهة الحياة الضاغطة 

أساساً على افتراض أن الخصائص الكمية لشبكة المساندة تؤثر علـى           هذه النظرية   وتقوم  

وتعزز المواجهة االيجابية لهذه األحداث     ،  األفراد وعلى عملية التوافق      التفاعالت المتبادلة بين  

 .دون أحداث أثار سلبية أو اضطرابات نفسية على الفرد



 :النظرية الوظيفية) ب

 فـي   ةأن علماء هذه النظرية ركزوا على وظائف العالقات المتداخل        ) ٢٠٠٥(ويرى علي   

وهذه الوظائف تعمل على مساندة ومساعدة الفرد       ، شبكة العالقات االجتماعية المحيطة بالفرد      

وهي أيضاً تعزز أنماط الـسلوك المتداخلـة فـي شـبكة العالقـات              ، في الظروف الصعبة    

وهذا التوجه يؤدي بالفرد إلى اإلحساس بالحب والمودة واالنتماء إلـى    ،  االجتماعية لدى الفرد  

وهـذا  ،  ندة االجتماعية القريبة منه    بالتقدير واالحترام من مصادر المسا     يشعرو، هذه الشبكة   

 . الفرد بواجباته والتزاماته االجتماعية تجاه األفراد المحيطين بهشعربدوره ي

 :النظرية الكلية) جـ

 بـان  The Holistic Principleالنظرية الكلية أو مبدأ الكليـة  ) ١٩٩٠(يقدم باترسون 

الجزئية بـذاتها محكومـة بالطبيعـة       ولكن العمليات   ، السلوك ليس محكوماً بعناصره الفردية      

 .الداخلية للفرد 

فلـيس  ، تعمل دائماً ككل     التي   موحدة و الكائنات  الأن اإلنسان من    ) ٢٠٠٥(ويوضح علي   

وهذه إشارة منه إلى أن     ،  األفراد   مولكن الذي يوجد ه   ، هناك فرد مفرد ببدنه وتفكيره وروحه       

للفرد ودرجة الرضـا عـن    در المساندة المتاحة    النظرية دائماً تهتم بقياس اإلدراك الكلي لمصا      

وتركز ، و من خالل حاجة الفرد إلى المساندة االجتماعية في المواقف الصعبة             ،هذه المصادر 

التي يمكن أن تؤثر في شبكة العالقات االجتماعية المحيطة         ، على الخصائص الشخصية للفرد     

 . لفردبا

 :نظرية التبادل االجتماعي) د

 Social Exchang Theoryأن نظرية التبادل االجتماعي ) ٢٠٠٤(حمن يوضح عبد الر

حيـث يقتـرح    ، تفترض أن الناس يتوقعون أن يؤدي سلوكهم إلى نوع من العائد المتكـافئ              

غيـر أن عمليـة    ، حداث توازن ما بين األخذ والعطاء       بإ،  أصحاب نظرية التبادل االجتماعي   

،  كون الفرد يحتاج إلى مساندة اجتماعية اكبـر          التوازن هذه قد تكون صعبة وخاصة في حالة       

و أن   ،عند وقوع الفرد في مواقف ضـاغطة        ، كالحاجة إلى العطاء المادي أو حتى المعنوي        



 الشخص 
 )أ(

الشخص 
 )ب(

األفراد المشاركين في األخذ 
 والعطاء

األفراد يندفعون لألخذ والعطاء بطريقة يستفيدون فيها إلى أقصى درجة ممكنة كما يوضـحها              

 :الشكل التالي

 

 

 

 

 )٢(شكل رقم 

 

 :  االجتماعيةنظرية المقارنة) هـ

أو ممن لهـم نفـس      ، لجماعات التي تكون متقاربة مع الفرد       لاألفراد يميلون إلى االنتماء     

 . للفرداً سارالن هذا االندماج يكون تفاعالً، الدرجة من الثقافة والمستوى المادي واالجتماعي 

هم أن الناس يفضلون اآلخرين الذين يشاركونهم نمط حيـات        ) ٢٠٠٤(يضيف عبد الرحمن    

وهذا التفضيل سيدعم التفاعل االيجابي بـين األفـراد         ، وعضوية الجماعة التي ينتمون إليها      

ى االندماج مع أفـراد مـن        الواقع تحت ظروف ضاغطة يميل إل      لفردوبالتالي فا ، المتشابهون  

 .ولكن ظروفهم أفضل من ظروفه ،  االجتماعي نفس وضعه

 :كها وإدراشروط تقديم المساندة االجتماعية) د(

  شروط تقديم المساندة االجتماعية-١

أن المساندة االجتماعية و النفسية قد تكـون  ) ١٩٨٤ (,.Shinn et, alيرى شين وآخرون 

فقد تكون فـي    ، ع إدراكها بالصورة الصحيحة     يوبالتالي ال يستط  ، عبئاً على المتلقي للمساندة     

 ،ة أو قد تكون عالية التكـاليف        وقت غير مناسب أو كمية المساندة غير كافية أو غير مطلوب          

وقد تشكل عبئاً أيضاً على مانح المساندة       ، وقد يشعر الفرد باإلرهاق واإلحباط إذا كانت كثيرة         



مما يسبب له الكثير من الضغوط النفسية واإلحساس باآلثار الـسلبية           ، فقد يتكلف فوق طاقته     

وخاصـة إذا كـان     ، اك توازن   لهذا يجب أن يكون هن    ،  التي يمكن أن تؤثر على صحة الفرد      

 . المتلقي كثير المشاكل

أن مفهوم التبادل بين المانح والمتلقي يجعل المتلقي فـي          )  Greenbergجرينبرج  (ويرى  

إخبار المتلقي بأنه غير مـدين      البد من   فبالتالي   ،وضع غير مريح ألنه ال يستطيع أن يعطي         

 .مثل تلك المشاعر وذلك إلزالة ، ألحد وان المانح ال يريد مقابالً

 :وهناك بعض الشروط التي يجب توافرها في عملية المساندة االجتماعية وهي -

 :كمية المساندة) أ

فيجب أن يكون المانح للمساندة معتـدالً فـي إعطـاء           ، عتبر شرط مهم    تفكمية المساندة   

غيـر أن ال    ،  ىحتى ال يكون الفرد اتكالياً واعتمادياً على غيره في المواقف األخر          ، المساندة  

 . ث ال تقدم الدور المطلوب منهايبح، تكون كمية المساندة قليلة جداً 

 :اختيار التوقيت المناسب لتقديم المساندة) ب

 حيث يعتبر التوقيت المناسب لتقديم المساندة من أدق وأصعب مهارات المساندة االجتماعية           

قـد  ، طويلـة   ف الضاغطة بفترة زمنية     فعلى سبيل المثال إذا كان تقديم المساندة بعد الظرو         ،

فاختيار الوقت المناسب من قبل المانح للمـساندة يـساعد الفـرد إدراك             ، تكون غير مناسبة    

 .المساندة بصورة صحيحة ومفيدة

 :مصدر المساندة) ج

فاألفراد المانحين للمساندة لهم مواصفات يجـب أن        ، ويقصد به مانح المساندة االجتماعية      

، كالمرونة والصالبة النفسية والنضج والفهم العميق والكامل لمـشكالت الفـرد            ، يتحلوا بها   

 .والقدرة على اإلقناع والمحاورة الجيدة 

 

 



 :كثافة المساندة) د

فعلى حسب كمية الضغط     ،وتعتمد كثافة المساندة على حسب المشكلة أو الموقف الضاغط          

كانت النتائج أفضل   ، ددت مصادر المساندة    وكلما تع ،  الحادث تكون كثافة المساندة االجتماعية    

 . وأسرع

 :نوع المساندة ) هـ

وذلك من خالل تقديم مـا      ، وهذه المهارة أيضا من المهارات الهامة بالنسبة لمقدم المساندة          

ويتم من خالل الفهم و المعرفة واإلحاطة التامة بظروف المشكلة أو الظروف            ، يحتاجه الفرد   

 .التي تؤدي إلى المشقة

 و)  ,.Shinn et, alشـين وآخـرون   (مع كـل مـن   ) ١٩٨٧ ،Thoitsثويتس (وتتفق 

 في الشروط التـي يجـب أن        )Tavirsتافريس  (و)  Wadeويد  ( و )Greenbergجرينبرج  (

 : أخر وهواًإال أنها تضيف شرط، تتوافر عند تقديم المساندة النفسية واالجتماعية 

 : التشابه والفهم المتعاطف -

وعليه فـان التـشابه الثقـافي       ، اك تشابه في المشكالت كان التعاطف اكبر        فكلما كان هن  

 .تساعد كثيراً في إدراك المساندة، لمساندة ومتلقيها للمانح اواالجتماعي والموقفي بين 

 : إدراك المساندة وتلقي المساندة االجتماعية -٢

ن في تحديـد المـساندة       عند النظر في تعريفات المساندة االجتماعية فإننا نرى تحكم مجالي         

 : وهي ) ٢٠٠٥( كما أوردها علي 

)  ١٩٨٥( Gottlibيرى جوتليب و:  Support as Perceivedإدراك المساندة / أوالً

والذي يؤدي إلى التعبير    ، إلى اإلحساس النفسي بالمساندة من اآلخرين       : أن هذا المفهوم يشير     

والتـي يمكـن    ، االجتماعية المحيطة بالفرد    عن الحب والتقدير واالنتماء إلى شبكة العالقات        

 .  فيهاوقثواالعتماد عليها وقت الحاجة إليها وال

 



 ، Houseهـاوس  (يرى كـالً مـن   و:  Support as Receivedتلقي المساندة /ثانياً

مـستمدة مـن    ، مجموعة منظمة من نماذج المساعدة      :  انه يشير إلى     )١٩٨٥ Kahnوكاهن  

: وتتمثل في عـدة أنمـاط هـي       ، التي ينتمي إليها الفرد     ، تماعية  مصادر شبكة العالقات االج   

 . والمساندة المعرفية، والمساندة التقديرية ،  والمساندة األدائية ، المساندة االنفعالية

فان العديد من العلماء يرون أن إدراك المساندة يعـد أفـضل مؤشـر              ، في حقيقة األمر    و

إدراك  – المساندة يكون مهماً في تحديد أيهمـا أفـضل           غير أن توقيت تقديم   ،  للتوافق النفسي 

قبـل حـدوث المـشقة أو       ،  فنجد أن إدراك المساندة يعد أفضل        - المساندة أو تلقي المساندة   

بعد حدوث المرض النفـسي أو      ، ولكن تلقي المساندة المباشرة يكون أفضل       ، المرض النفسي   

 .الجسدي

أجملهـا  ، ؤثر في اإلحساس النفسي بالمـساندة       فهناك عدة عوامل ت   ، وبناءاً على ما سبق     

 : في اآلتي) ١٩٨٣ (Kalley .et alكيلي وزمالؤه 

خصائص : مثل  ،ويقصد بها العوامل المرتبطة بالبيئة المحيطة بالفرد         : عوامل بيئية -١

 . التي تؤثر بدورها في عملية التفاعل بين األفراد، البيئة الطبيعية والظروف المعيشية 

وكـذلك تـأثير العـادات      ، ويقصد بها السمات الشخصية للفرد        : شخصية عوامل -٢

 .وما يصاحب ذلك من تأثير دال في اتجاه العالقة بينهما، والمعتقدات والميول واالتجاهات 

وقـد   ، عوامل ترتبط بالعالقة بين األفراد أنفسهم أو بين األفراد والبيئـة           -٣

في  المؤثرةالعوامل  )  D.Schetter آخرون   دونكل شترو  ( عن) ٢٠٠٥(حددت هيام شاهين    

 : فيما يلي، العالقة بين الفرد والبيئة المحيطة 

كالجنس والنوع والعمر والطبقـة     ، وتتمثل في متغيرات اجتماعية      :خصائص المتلقي ) أ

 .االجتماعية واالقتصادية ودرجة التعليم

إلى االستقالل واالنتماء   كالحاجة  ،    ومتغيرات شخصية كالميول واالتجاهات والحاجات      

 . والمهارات االجتماعية بصورة عامة، تقدير واحترام الذات الو



والتي تتمثل فـي مقـدار الدافعيـة لتقـديم          : خصائص الشخص الذي يقدم المساندة     )ب

هذا باإلضافة إلى مقدار الوقت والجهـد       ، وكمية وحجم المساندة التي يمكن تقديمها       ، المساندة  

 .ن يبذلهالذي يستطيع أ

 تتمثل في شدة المواقف الضاغطة       :خصائص الضغوط التي تواجه المتلقي للمساندة      )ج

 .وكذلك المرحلة العمرية التي حدثت فيها ، ومدتها

 ويقصد بها شبكة العالقات اإلنسانية واالجتماعية ما         :خصائص بيئة المتلقي للمساندة    )د

 .والخصائص الطبيعية للبيئة، ن األفراد ومدى التقارب والتباعد بي، بين أفراد الشبكة 

 أبعاد و أنواع المساندة االجتماعية) هـ(

 : أبعاد المساندة االجتماعية-١

كما قالت  ، تعتبر المساندة االجتماعية مركب متغير ومتعدد يحتوي على العديد من األبعاد            

ـ   ، إلى  وتشير العديد من الدراسات      ، )١٩٨٦( Cutronaكاترونا   اد المـساندة   اخـتالف أبع

 ،بسبب اختالف التعريف اإلجرائي للمساندة االجتماعيـة        ، وهذا االختالف ناتج    ، االجتماعية  

واخـتالف األسـاليب المنهجيـة      ، واختالف طرق قيـاس وإدراك المـساندة االجتماعيـة          

  ،ولكن وجد للمساندة الوجدانية العاطفية اتفاقاً بين أراء العديد من علمـاء الـنفس             .المستخدمة

 .باعتباره احد األبعاد الهامة واألساسية للمساندة االجتماعية

والعديد من العلماء والدراسات إلى     ) ١٩٧٥(و كابالن   ) ١٩٨٥(ولقد أشار كال من نوردك      

حيـث   ،المساندة العاطفية والمساندة المادية الملموسة       : بعدين هامين للمساندة االجتماعية هما    

أما األبعاد األخرى الموقفيـة  ، هم في عملية المساندة االجتماعية    هما األ ، اعتبر هذين البعدين    

 . فهي تتغير وتتبدل بتغير الحاجة النفسية للمساندة وضغوط الحياة

 ولعل أبعاد المساندة االجتماعية تختلف حسب اختالف ثقافة المجتمع وحاجات الفرد الحالية           

المـودة  : ة االجتماعيـة هـي   وجود سـتة أبعـاد للمـساند   )١٩٧٤ (Weissفقد أكد ويس   ،

Intimacy ،  والتكامل االجتماعيSocial Integration،  والرعايةNurturance ،  والقيمة

Worth ،  والترابطAlliance ،  والتوجيهGuidance. 



التحرك : المساندة االجتماعية إلى أربعة أبعاد رئيسية هي      )  Gottilbجوتليب  (ولقد صنف   

ويـرى  ، والتأثير غير المباشـر   ،  والمساندة العاطفية ،   المشكالت وحل ، في المواقف البيئية  

 أن المساندة االجتماعية تتكـون مـن بعـدين    )١٩٨٧( ,.Sarason et alساراسون وآخرون 

 .المساندة المدركة و الرضا عن المساندة : أساسيين هما 

هـا بـشكل     تعدد تصنيف أبعاد المساندة االجتماعية وتنوع      عن ) ٢٠٠٥(  علي   تحدثوقد  

إيجاد تصنيف يشتمل على األبعاد المتكررة والمشتركة ما بين         أشار إلى إمكانية    غير انه   ،كبير  

 :وعليها فانه يمكن تصنيف أبعاد المساندة االجتماعية كالتالي، كل أو أكثر التصنيفات السابقة 

 .المساندة العاطفية الوجدانية التي تشعر الفرد بالراحة والرضا النفسي -

 .تقديم كل أنواع العون الماديعلى لمساندة المادية وتشتمل ا -

 .المساندة المعرفية وتشمل التوجيه واإلرشاد وتقديم النصح -

 .التي تشعر الفرد بذاته من خالل تفاعله مع شبكة العالقات االجتماعية، مساندة التقدير  -

خرين مـن خـالل شـبكة        مشاركة الفرد وجدانياً ومادياً لآل     ووه، التكامل االجتماعي    -

 . العالقات اإلنسانية االجتماعية

 : أنواع المساندة االجتماعية-٢

زيادة المساندة االجتماعية من حيث الكيف والكم تؤدي إلى زيادة قدرة الفرد على مسايرة              

لمساندة االجتماعية عامـل وسـيط فـي تحديـد          ا ومن هذا المنظور تكون       ،الضغوط النفسية 

، وتوسع مـن      تحمي الفرد من أحداث الحياة الضاغطة      بحيث  ،بيئة الخارجية استجابة الفرد لل  

 . ، وتعمل على تيسير عملية التكيف مصادر المسايرة

أن المـساندة  ) ١٩٨٣  ،Barrera & Ainlayبـاريرا وايـنالي   (وقد الحظ كـل مـن   

تماعيـة فـي     فيمكن أن تأتي المساندة االج      ،االجتماعية يمكن تقديمها بطرق متعددة ومختلفة     

انه  ) ١٩٩٢(  كما ذكر لمك      ،مثل المال أو األشياء الفيزيقية األخرى     ، صورة مساعدة مادية    

يمكن أن تكون المساندة االجتماعية أيضاً في صورة مساعدة سلوكية من خالل المشاركة فـي               



رعايـة  االستماع والتعبير عن التقـدير وال     : عبر التفاعالت الودودة التي تشمل      ، مهام الحياة   

 .         ، والنصيحة والمعلومات والتعليم والفهم باإلضافة إلى اإلرشاد

كما يمكن أن تأتي المساندة االجتماعية من خالل التغذيـة الراجعـة حـول الـسلوك أو                 

بغـرض  ،  يمكن أن توجد في التفاعالت االجتماعية االيجابيـة          ذلك ك ،المعتقدات أو المشاعر  

أو من خالل تصرفات معينة تمنع العواقب غيـر الـسارة           ، ترخاء  أو االس ، المتعة والترويح   

 . لألزمة

لمـساندة  ل أن )١٩٧٩(اقتراح كيلي وزمالؤه     ) ١٩٩٤( و عبد الرحمن    فقد ذكر الشناوي    

والمساندة بين   ،والمساندة داخل المؤسسات    ، المساندة الشخصية    :هي  ثالث أنواع   االجتماعية  

 .المؤسسات وبعضها

 أنـواع مـن      ، إلى أن هناك ثالث    )كوب(ما ذهب إليه     ) ٢٠٠٥(  شاهين   وأضافت هيام 

 :معلومات المساندة االجتماعية هي

 . بأنه محبوب ويتلقى الرعاية، المعلومات التي تؤدي بالشخص إلى االعتقاد ) أ

 .بأنه مقدر، المعلومات التي تؤدي بالفرد إلى االعتقاد ) ب

، بأنه ينتمي إلى شبكة التواصل االجتماعي       ،  االعتقاد   المعلومات التي تؤدي بالفرد إلى    ) ج

 .         وبان له واجبات وحقوق والتزامات داخل هذه الشبكة

 في مراجعتهما   )١٩٨٥كوهين وويلز   ( أياهما ر  ) ٢٠٠١( وهريدي  ، وقد كتب جاب اهللا     

ية على الضغط   للدراسات التي أجريت على األثر النفسي الواقي أو المخفف للمساندة االجتماع          

التي نتجـت   و، انه نتيجة مراجعة مجموعة من اآلراء والبحوث والمصطلحات والتصنيفات          ، 

 : عنها أربع فئات هي

 : Esteem Supportالمساندة االجتماعية بالتقدير) ١

 Expressiveوهذا النوع من المساندة يطلق عليه المساندة النفسية والمـساندة التعبيريـة             

    ومـساندة التنفـيس أو التهويـة     ، Self-Esteem Supportلـذات  ومـساندة تقـدير ا  

Ventilation ، أو المساندة الوثيقةClose ،    وهذا النوع من المساندة يكون بإحساس الفـرد



أي لديه مقومات التقدير الـذاتي مـن        ،  Esteem من اآلخرين ومقدر   Acceptedبأنه مقبول   

 .  اإلحساس بالقيمة الشخصية واحترام الذات وهذا بالطبع يعطي الفرد ، المحيطين به 

 :Information Supportالمساندة االجتماعية بالمعلومات) ٢

 ومـساندة التقيـيم     Adviceانه يطلق عليهـا أحيانـا النـصح          ) ٢٠٠٥( فقد ذكر علي    

Appraisal Support والتوجيه واإلرشاد المعرفي Cognitive Guidance  ويظهر النـوع 

أو من خالل إسداء النصح وتوجيهه      ، المعلومات التي تفيده في حل المشكالت       بد  في إمداد الفر  

 . واالستفادة من خبرات اآلخرين في مواجهة الصعوبات،  وإرشاده

  : Social Companionshipالصحبة االجتماعية) ٣

بأنـه   ) ٢٠٠١( وهريدي  ، ويطلق على هذا النوع من المساندة أحياناً كما ذكر جاب اهللا            

 قضاء وقت الفراغ مع اآلخرين فـي األنـشطة          وتدعو إلى ساندة االنتشار أو مساندة االنتماء      م

التي تشعر الفـرد    ، والمشاركة االجتماعية في المناسبات االجتماعية      ، االجتماعية الترويحية   

وتخفيف أعباء الحيـاة والـضغوط       ، تشبع بعض حاجات الفرد الشخصية       يوبالتال، باالنتماء  

 .لهموم والقلق واالكتئابوإزالة ا

 : Instrumental Supportالمساندة االجتماعية اإلجرائية) ٤

والمـساندة الماديـة     ، Aidمسميات مثل مساندة العون     ) ١٩٩٤(  الشناوي   اويطلق عليه 

Material ،  والمساندة الملموسةSupport Tangible   تقـديم الـدعم المـالي   ب وتُعنـى  ،

خفـف كثيـراً مـن      يقـد   ، وهذا النوع من المساندة      ،دمات الالزمة   واإلمكانيات المادية والخ  

فتساعده على االسترخاء وعدم حمل هم أعباء الحياة لوحـده          ، كاهل الفرد   على  الضغوط التي   

 . ه وبمفرد

األنواع ، إلى ما سبق ذكره من أنواع المساندة االجتماعية         ) ٢٠٠٥(وتضيف هيام شاهين    

 : التالية

 



  :Emotional Supportفعالية المساندة االن -

فها تولسدروف   ويعرTolsdrof )ذلك التشجيع والدفء الشخصي والحب    : بأنها  ) ١٩٧٦ 

 تلك المساندة التي تتضمن االهتمام والثقة والدفء      :  فيعرفها بأنها    )١٩٨٣( Leavyأما ليفي   ، 

لشعور بارتياح  ذلك السلوك الذي يعزز ا    :  بأنها   )١٩٨٦( Jaccobsonكما عرفها جاكبسون     ،

 . بأنه محبوب ويحظى بالتقدير واالحترام، الفرد واعتقاده 

 أن المساندة االنفعالية تتـضمن تعبيـرات التعـاطف          )١٩٩٠ (Sarafinويرى سارفينو   

فهي تمد الشخص بالراحة والثقة والطمأنينة واالنتماء إلى         ،والرعاية واالهتمام تجاه الشخص     

وخاصة في وقـت الظـروف      ، ل اجتماعياً في كل األوقات      وبكونه محبوب ومقبو  ، الجماعة  

وذلك من خالل التقليل من إحساسه بمشاعر عدم الكفاءة الشخصية أو إعادة تقدير              ، الضاغطة

 .الذات

 ، عديـدة    طـرق ب انه يمكن تقديم هذه الرعاية واالهتمام        )١٩٩٦( Cohenويرى كوهين   

االستماع والتعاطف والطمأنة   : هي تتضمن    ف  ،بصورة لفظية أو غير لفظية    : فيمكن أن تكون    

وبالتالي مـشاركة األفـراد فـي        ،وبالتالي تتيح للفرد الفرصة للتعبير عن مشاعر المشقة         ، 

 .في التغلب على المشاكل والصعوباتالتي تساعد المشورة والخبرات 

 :Appraisal Support المساندة التقيمية -

زويد الفـرد بالعائـد أو بـالتعبيرات االيجابيـة          أنها تتمثل في ت    ) ١٩٩٢( وقد ذكر لمك    

مـن خـالل عمليـة المقارنـة        ، لعملية تقييم الذات بصورة صحيحة      ، والمعلومات المناسبة   

وتزداد أهمية  ، وبالتالي مساعدة الفرد على التقييم الذاتي وبناء مشاعره الخاصة          ، االجتماعية  

 .هذا النوع من المساندة في مرحلة إدراك الثقة

ن الناحية الموضوعية يمكن النظر إلى األنشطة االجتماعية واالتـصاالت االجتماعيـة            فم

إال أنه ليس كل اتصال أو نشاط يمكن أن يوفر نفـس المقـدار مـن                ، بأنها مساندة اجتماعية    

 وفي نفس الوقت فإن تقويم المساندة االجتماعية بطريقة ذاتية في صورة             ،المساندة االجتماعية 

الخاصة باالهتمام به والحب له أو التي يريدها اآلخرون تتطلب تقويم المـساندة             مشاعر الفرد   

 . في صورة التكرار واإلتاحة



لمساندة االجتماعيـة   ل ىأخرأنماط   ) ٢٠٠٥( كرت هيام شاهين    وباإلضافة إلى ما سبق ذ    

 :مثل

 .آلخرينويقصد بها بذل الجهد البدني في المشاركة مع األفراد ا : المساندة السلوكية) أ

 .وتعني تقديم عائد للفرد عن سلوكه وأفكاره ومشاعره:  العائد أو المردود) ب

 .وتتمثل في تقديم المعلومات والنصح : التوجيه واإلرشاد) ج

ويشير إلى االشتراك في النشاطات االجتماعية والجمعيات        :التفاعل االجتماعي االيجابي  ) د

 . بهدف المتعة واالسترخاء

 :نوعين من المساندة االجتماعية هما ) ٢٠٠٥( ويضيف علي 

المساعدة على :  ويقصد بها  Physical Supportوتتضمن المساندة المادية / الفئة األولى

 .أعباء الحياة اليومية

، وتشمل التصديق على اآلراء الشخصية وتأكيد صـحتها         ،  المساندة النفسية / الفئة الثانية 

 .ودعم الثقة بالنفس

وان ، وحاجة اإلنسان إليهما    ،  إلى أهمية نوعي المساندة االجتماعية    ) Duck دك (ويشير

ومن عالقة معينة إلـى     ، وتتفاوت من ظرف ألخر      ،كانت هذه الحاجة تختلف من فرد ألخر        

 . غيرها من العالقات

 من خالل المواقـف     ه إال أن   ،وعلى الرغم من أن أنواع المساندة االجتماعية يمكن تمييزها        

وهذا التقسيم من اجل سهولة     ،  ث الحقيقية والطبيعية ال تجدها منفصلة بل هي متداخلة        واألحدا

 .الدراسة وفهم المعاني المفردة لألنواع

 الفروق بين الجنسين في التأثر بالمساندة االجتماعية) و (

لقد أجريت العديد من الدراسات على مدى تأثير الفـرق بـين الجنـسين فـي المـساندة                  

 .سواء كان الفرد متلقي أو مانح لهذه المساندة، االجتماعية 



إلى تشابه الجنـسين فـي       ) Bemبيم  ( ومن هذه الدراسات ما أشارت إليه نتائج دراسة         

إال أن اإلناث سجلن درجات أعلى فـي        ، الحاجة إلى المساندة العاطفية والمدركة من األسرة        

سـيتوارت  (و   ) Vauxفـوكس   ( وتتفق هذه الدراسة مع دراسة كالً من دراسـة          ، المقياس  

Stwart ، كالـدويل  ( ودراسـة   ، على عينة من الطـالب والطالبـات بالجامعـة          ) ١٩٨٢

Caldwell (و)  بلومBloom ، ووجـد أن   ، على عينة من المطلقـين والمطلقـات        ) ١٩٨٢

المطلقات يسجلن مستويات اعلي في المشاركة االجتماعية والتفاعل االيجابي مع أفراد األسرة            

إال انه ال توجد فروق في نتائج الدراسة في الرضا بالوحدة النفسية وتقبل المساندة العاطفيـة                ، 

 .من األسرة وزمالء العمل 

التي أجريت على ) ١٩٨٤، ,.Barda et, al بوردا وآخرون ( وكذلك أسفرت نتائج دراسة

و ، جتماعيـة   طالب وطالبات الجامعة إلى أن الطالبات يمتلكن شبكة اكبر من العالقـات اال            

 .الرغبة في تلقي المساندة االجتماعية النفسية 

) ١٩٨٦ (,.Henderson et, alإلى دراسة هندرسون وآخـرون   ) ٢٠٠٥( وأشار علي 

 . إلى نفس النتائج السابقةوكيف أنها أدت ، على عينة من المسنين والمسنات 

أثبتـت  ، ب والطالبـات    على عينة من الطال    ) ١٩٩٧( حتى أن نتائج دراسة فهد الربيعة       

 . أكثر من الطالبنفوجد أن الطالبات في حاجة للمساندة االجتماعية من أسره، نفس ما سبق 

 : وتعقيباً على ما سبق من الدراسات فنالحظ النقاط التالية

وذلك بسبب انخفـاض تقـدير      ، أن اإلناث أكثر حاجة للمساندة االجتماعية من الذكور          -

 . مقارنة بالذكور ،  االستقرار واالستقاللية لديهن فانخفاض درجة، الذات 

ن المساندة العاطفية الوجدانية هي أكثر أنواع المساندة التي يحتاجها اإلنـسان خـالل               إ -

 .حياته

 .ن اإلناث والذكور يتشابهون كثيراً في تلقي المساندة العاطفية أثناء الظروف الضاغطة إ-

 

 



 تماعيةوظائف و خصائص المساندة االج) ز(

 :وظائف المساندة االجتماعية -١

على الرغم من أن وظائف أو ادوار المساندة يمكـن تميزهـا            انه   ) ٢٠٠٢(  شعبان   ذكر

ويرى أن المساندة   ،  نه في المواقف الطبيعية ال نجدها منفصلة عن بعضها البعض         إف، نظرياً  

ففـي الـدور     ،ودور وقائي   دور إنمائي   : ن في حياة الفرد هما      ياالجتماعية لها دورين أساسي   

األشخاص الذين لديهم شبكة عالقات اجتماعية جيدة ويثقون في أفرادها ويتبـادلون            ، اإلنمائي  

 وفي الدور الوقائي فان المساندة االجتماعية لهـا اثـر       ،يكونون أفضل من غيرهم   ، الخبرات  

 . مخفف ألثار الحياة الضاغطة

وظائف المساندة ) ١٩٨٤ ( Shumaker & Brownellويقسم كالً من شوماكر وبراونيل 

ووظائف ، وظائف مساندة المحافظة على الصحة الجسمية والنفسية والعقلية          : إلى قسمين هما  

 كما أوضحها علي    وذلك ، ة لظروف الحياة الشاقة   بيتخفيف أو الوقاية من اآلثار النفسية السل      ال

)٢٠٠٥( : 

 التـي   لجسمية والنفسية والعقلية  وظائف مساندة المحافظة على الصحة ا      : أوالً

للوصول إلى تكامـل شخـصية الفـرد ودعـم      ، إلى الحفاظ على الوحدة الكلية للفرد       : تشير  

تؤثر في بحوث المـساندة     ، وتقسم هذه الوظائف إلى ثالث وظائف        ، إحساسه بالراحة النفسية  

 : االجتماعية

وهـي حاجـات   :  Satisfaction of Afflictive Needsإشباع حاجـات االنتمـاء   -

االتصال باآلخرين ومرافقة اآلخرين والشعور باالنتماء والتعبير عن االهتمـام وفهـم الحـب        

 .والود

 : الحفاظ على الهوية الذاتية وتقويتها-

Self-Identity Maintenance And Enhancement: 

الذاتيـة   بتأكيد ذاته وتدفعه إلى الـشعور بالهويـة           ، تحافظ على إحساس الفرد    ةفالمساند

 .واكتساب الوعي بأنفسنا االجتماعية ووضوح المعتقدات، وتحسينها 



 :Self-esteem Enhancement تحسين تقدير الذات -

مة وتأكيـد   ءوصدق إحساس اإلنسان بالقيمة والمال    ، فالمساندة تعمل على معرفة من نحن       

 .الجدارة واالستحسان والثناء واالحترام

ة لظروف الحيـاة    بيالوقاية من اآلثار النفسية السل    تخفيف أو   الوظائف  : ثانياً  

 :الشاقة 

قدم في وقت سابق ألحداث الحياة الضاغطة من خـالل التنميـة            أما هذه الوظائف فإنها تُ    

 أو أنها تعمل على تخفيف اآلثار السلبية ،  ، الواقعية للفرد وقدرته على مواجهة مصاعبه

 :وتنقسم هذه الوظائف إلى 

 :Cognitive Appraisalعرفي  التقييم الم-١

 :وينقسم إلى

وتعمل المـساندة   ، ويقوم فيه الفرد بتفسير المشكالت بصورة واضحة         : التقييم األولي  -

 .يستطيع من خاللها مواجهة صعوباته بايجابية، على تحسين مهمته بصورة ايجابية 

وتـوفير  ، مواجهـة   وتقوم المساندة بتوسيع عدد الخيارات لمـوارد ال        : التقييم الثانوي  -

 .وذلك بتوفير المعلومات وأساليب حل المشكالت، استراتيجيات مناسبة انفعالياً وسلوكياً 

وتقوم مباشرة بإمداد متلقي المساندة بالمصادر المطلوبـة         :  النموذج النوعي للمساندة   -٢

 .لمواجهة االحتياجات الموقفية والنوعية التي تثيرها الحياة

 :مر بثالث مراحليو : Cognitive Adaptation التكيف المعرفي-٣

 .البحث عن الهوية عند الظروف الشاقة) أ

 .محاولة مواجهة هذه المشقة والسيطرة عليها) ب

 .تقوية تقدير الذات) ج



 :Social Support Versus Coping المساندة االجتماعية مقابل المواجهة-٤

ومن المفيد أن يعاد صياغة مفهوم      ، اصة به إال أن لكالً منهما مفاهيمه الخ     ، رغم ترابطهما   

 .وأنها تعمل على المشاركة الفعَّالة مع اآلخرين ، مساعدة على المواجهة : المساندة على أنها 

 :  خصائص المساندة االجتماعية-٢

 وقـد    ،أن المساندة االجتماعية لها أثر ملطف أو مخفف للضغوط         ) ١٩٩٢( أوضح لمك   

االجتماعية عبارة عن المعلومـات التـي تـؤدي    أن المساندة ب) ١٩٧٦ ( Cobbأوضح كوب

 إلى شبكة   منتمون أو   محترمون  أنهم  أو موضع اهتمام أو محبوبون   باألفراد إلى االعتقاد بأنهم     

) ١٩٨٤  (   Bruhn & Phillips وقد حدد برون وفيليـبس ،اجتماعية تعمل على مساندتهم 

 : النحو التالياثنتي عشرة خاصية للمساندة االجتماعية على 

 .ويختلف مقدارها من وقت آلخر، ديناميكية في شكلها ، المساندة االجتماعية ) ١

 فـي االعتبـار     أن تؤخذ تحتاج إلى   ، أبعاد تفاعلية كيفية وكمية     ، للمساندة االجتماعية   ) ٢

 .بشكل متزامن

 فـال يمكـن حينئـذٍ     ، إذا لم يدرك الشخص أو يشعر بوجود المـساندة االجتماعيـة            ) ٣

 .استخدامها

 . تختلف الحاجة إلى المساندة االجتماعية وفقاً لمواقف الحياة) ٤

بالرغم من أن الحاجة إليها قـد تكـون         ، تعد المساندة االجتماعية وجهاً للحياة اليومية       ) ٥

 . وال تختفي عند عدم الحاجة إليها،  الظروف الصعبة الضاغطةأكثر في 

 والنفسية واالجتماعية لألفـراد يمكـن أن تـؤثر فـي            التغيرات في الوظيفة الفيزيقية   ) ٦

 .تصوراتهم للحاجة إلى المساندة االجتماعية ومدى توافرها

وال يمكن فهمها بـشكل     ، المساندة االجتماعية خاصية لألفراد والجماعات والمجتمعات       ) ٧

 .ا تام إذا تم قياسها على أي من هذه المستويات بمفرده



ولكنها مجموعة من العوامل التي تعمل معاً       ، يست ظاهرة فريدة    المساندة االجتماعية ل  ) ٨

 . ) ذات أثر موجبوتكون عادةً(

 ووجود قدر صغير جداً من المساندة        ،المساندة االجتماعية لها تأثيرات إيجابية وسلبية     ) ٩

ن يقتل  كثير من المساندة االجتماعية يمكن أ     ان ال ، و  االجتماعية يمكن أن يمنع الدافعية والمبادأة     

 . االبتكار والتلقائية

 فـبعض جوانـب      ،يمكن أن تكون المساندة االجتماعية ذات طبيعة خاصة أو عامة         ) ١٠

يمكن أن تكون خاصية عامة     ) سرية أو المعتقدات الدينية   مثل الروابط األ  (  المساندة االجتماعية 

) . مرشـد مـثالً   (  يمكن أن يحتاج الفرد إلى المساندة الخاصة      ، ، ولكن عندما تحدث األزمة      

ويمكن أن يتلقى األفراد المساندة االجتماعية من مصدر واحد عام أو أكثـر و مـن مـصادر                  

 . خاصة في نفس الوقت

تختلف حسب ثقافة المجتمع الذي ينتمي      ، توجد المساندة االجتماعية في صور متعددة       ) ١١

 .إليه الفرد المحتاج إلى المساندة 

جتماعية ال يكفي أن نحدد فقط مدى وجودها ومقدار وجودها،          عند دراسة المساندة اال   ) ١٢

 .ولكن من المهم أيضاً تحديد كيفية عملها

 : الدراسات السابقة:ثانياً

عدم ) على حد علم الباحثة   (بعد الرجوع إلى أدبيات البحث العلمي والدراسات السابقة تبين          

 ضـد المـرأة     ه العنف الموج   معاً بموضوع دراسة وهما    اتوجود دراسة سابقة تربط المتغير    

ولهذا وجدت الباحثة انه من األفضل تقسيم الدراسـات الـسابقة إلـى             . والمساندة االجتماعية   

 .بحيث يستعرض كل محور احد محاور الدراسة الحالية مع متغيرات أخرى، محورين 

ج للتعرف على أهـم النتـائ   ، وفيما يلي تعرض الباحثة بعض الدراسات العربية واألجنبية         

 :وهي كالتالي، التي توصل إليها الباحثون من خالل متغيرات الدراسة

 



 دراسات تناولت ظاهرة العنف ضد المرأة وعالقتها ببعض المتغيـرات           -أوالً  

 :األخرى

بقياس حدة عنف الزوج ضد المرأة عند تطبيق نظام  ) ٢٠٠٠, Gist: جيست(قامت حيث 

تقليل عنـف األزواج ضـد      :" انت الدراسة بعنوان  وك، حماية في الواليات المتحدة األمريكية      

) ٣٣(امرأة مـنهم    ) ٩٠(،و كانت عينة الدراسة عبارة عن       " تقييم فاعلية نظم الحماية     : المرأة

وكان من بـين    ، امرأة ممن طبق عليهن نظام الحماية لمدة تتراوح بين شهر إلى تسعة شهور            

وتراوحت .  أسبانيات% ) ٣٠(يضاً و ب%) ٣٣,٣( أفارقة أمريكيات   % ) ٣٤,٦(أفراد العينة   

عاماً وانحراف معياري قـدره     ) ٣٢(عاماً بمتوسط قدره     ) ٥٢ و   ١٨(أعمار المشاركات بين    

 . دوالر٢٠,٠٠٠، وكان الدخل السنوي لغالبية المشاركات أقل من ) عاما٩,٥٥ً(

لتهديد أحدهما خاص با  ، كما استخدم مقياسان فرعيان     ، واستخدم مقياس لقياس شدة العنف      

 . واآلخر خاص بالممارسة الفعلية للعنف، بالعنف 

،  العنـف    نوقد أشارت نتائج الدراسة إلى أن النساء الالتي شملهن نظام الحماية قل عـنه             

وبالتالي فان نظام الحماية يعد طريقة فعالة لتقليل التهديد بارتكاب العنف أو التعرض الفعلـي               

 .للعنف

 بتفسير األسباب التـي تجعـل بعـض الحكومـات      )٢٠٠٠, Weldon: ولدن( واهتم 

في دراسة بعنوان   ، من حكومات أخرى    ، الديمقراطية أكثر اهتماماً بمشكلة العنف ضد المرأة        

التباين بين الدول في االهتمامات الحكومية بالعنف ضد المـرأة ودور الحركـات النـسائية               "

لماذا تأخذ بعض   : تساءلت الدراسة   و، " والمؤسسات السياسية في صناعة السياسة الديمقراطية     

الحكومات الديمقراطية على عاتقها مبادرات واسعة لمواجهة العنف في حين ال تدرك العديـد              

هي عبـارة عـن اسـتجابات     ،  وكانت عينة الدراسة      ؟ من الدول األخرى أهمية هذه المشكلة     

 . دولة مستقلة ٣٦الحكومات لموضوع العنف في 

ت دراسة العالقة بين االستجابة للعنف والتـشريعات وخـصائص          وباستخدام التحليالت تم  

وتوصـلت  .  والمنطقة الجغرافية واإلنتاج القومي    يالحركات النسائية والهيكل المؤسسي والدين    

زادت استجابة الحكومات لموضوع    ، الدراسة إلى انه كلما زادت المؤسسات النسائية في دولة          

 .عض الدول بالتصدي للعنف أكثر من غيرها من الدولوهذا ما يفسر زيادة اهتمام ب، العنف 



، للضغط علـى الحكومـات   ، ظهر أهمية دعم الحركات أو المؤسسات النسائية تومن هنا  

 .للتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة

االسـتفادة  : إنهاء العنف ضد المرأة"بدراسة بعنوان  ) ٢٠٠١ ,Salazar: سالزار(و قام 

و هدفت الدراسة إلى    " ت مستوى فردي للتأثير في التغير االجتماعي       ذا ةمن استخدام استراتيجي  

حـداث تغيـر فـي اتجاهـاتهم        إيعمل على   ، إمكانية إيجاد برامج واستراتيجيات للمراهقين      

 .المتمثلة بالوالد ووكيفية التعامل مع المرأة بعيداً عن أطرهم المرجعية ، ومعارفهم 

وأكدت تجربة البرنامج علـى     ، راهقاً من الذكور    م) ٣٧( وقد تم تطبيق هذا البرنامج على     

وقد حصل المشاركون في المجموعة التجريبية على       . حدوث تغيير في االتجاهات والمعارف      

  ،مقارنة بأفراد المجموعة الـضابطة  ، مستويات معرفية أعلى واتجاهات للسيطرة األبوية أقل        

 .وتدعم هذه البيانات فاعلية برامج المراهقين 

 إلى تفسير أسباب اختالف معدالت العنف ضد ٢٠٠١, Di Noia ) :دينويا (دراسة هدفت 

  Milletباسـتخدام نظريـة ميليـت    .المرأة في الواليات المتحدة األمريكية من والية ألخرى

تحليل : السيطرة األبوية والعنف ضد المرأة    "للسيطرة األبوية وكانت الدراسة بعنوان      ) ١٩٦٩(

وقد استخدم استبيان يوضح فيه أيديولوجية السيطرة األبوية في نظـام           ، "على مستوى الوالية    

 .ومقياس مطور للمساواة بين الجنسين ) ميليت (األسرة كما حدده 

وقد افترضت الدراسة إلى أن التغير في هيكل األسرة وإعطاء المرأة ترتيب مـساوي أو               

ولم تدعم نتائج الدراسـة هـذا       ، يصبح مناخ األسرة أكثر عنفاً      يؤدي إلى أن    اكبر من الرجل    

وظهرت معدالت عاليـة مـن      ، غير انه في والية واحدة فقط توافقت مع الفرض          ، الفرض  

  ،)١٩٩٠ (Yllo &  Strausوتشابهت نتائج هذه الدراسة مع دراسة يلو وستراوس ، العنف 

 تـصبح   ماوعند. أظهرت النتائج وجود عالقة عكسية بين هيكل السيطرة األبوية والعنف         التي  

 .تزداد معدالت العنف ضد المرأة ، الترتيبات الهيكلية في الوالية أقل أبوية 

التحدي في : عنف الرجال ضد المرأة: "بدراسة بعنوان) ٢٠٠٤, Stenson: ستنسن (وقام 

وهدفت الدراسة إلى تحديد مدى سيادة عنف الرجال ضد النـساء فـي             " رعاية المرأة الحامل  

وامل بالسويد، ودراسة اتجاهات النساء الحوامل لإلجابة عن أسئلة تتعلق          مجتمع من النساء الح   

بالتعرض للعنف، وتقييم الخبرة التي اكتسبتها القابالت أثناء فترة رعاية الحوامل عند سؤالهن             



وتمت دراسة جميع النساء المسجالت في قـسم رعايـة   . المستمر للنساء الحوامل حول العنف  

.  أشهر حول أعمال العنف التي يتعرضن لهـا        ٦يد خالل فترة مدتها     الحوامل في أبسال بالسو   

وبعد ،  مرتين أثناء فترة الحمل  Abuse Assessment Screenواستخدم مسح قياس العنف 

عملية الوالدة عندما وجهت إلى النساء أسئلة مفتوحة النهاية تتعلق باالتجاهات لتلقـي أسـئلة               

. ت حول القياس الروتيني في ضوء المناقشات الجماعية       وتم تقييم خبرات القابال   . حول العنف 

من النساء تعرضن للعنف الجسدي بواسطة الـزوج        % ) ١,٣(وأشارت نتائج الدراسة إلى أن      

أو أحد األقارب أثناء فترة الحمل أو بعدها بقليل، وعند إضافة العام السابق مباشـرة للحمـل                 

لنساء إلى تعرضهن للعنف الجنسي طوال      من ا %) ٨,١(وقد أظهر   %) ٢,٨(زادت النسبة إلى    

كما أشارت نتائج الدراسة إلى أن النساء الالتي تعرضن للعنف خالل فتـرة الحمـل               . حياتهن

كمـا  . مقارنة بالنساء الالتي لم يتعرضن للعنف الجـسدي       ، زادت معدالت اإلجهاض لديهن     

ضن للعنف والالتي لـم     أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين النساء الالتي تعر          

 .فيما يتعلق بكراهيتهن إلجابة األسئلة المتعلقة بتعرضهن للعنف، يتعرضن للعنف 

 و"  المرأة العاملة في األردن ضد العنف" بدراسة بعنوان ) ٢٠٠٤ : أمل العواودة(وقامت 

مل في المجتمع األردني من صاحب الع الموجه للمرأة العاملة العنف تهدف الدراسة إلى كشف

 ،سـنة    ) ٣٥-٢٥(وكانت عينة الدراسة تقع في الفئة العمرية مـا بـين            ، واُألسرة والمجتمع 

الـوظيفي كافـة، إذ    العنف تعاني من أشكال، أكدت الدراسة على أن المرأة األردنية العاملة و

 األفعال الموجهة للمرأة العاملة من أبنـاء  وهو يعني: المجتمعي  العنف النتائج إلى أن أشارت

 العنف  من أكثر أشكال،ي الوظيف تقبل لدورها المجتمع على شكل اتهامات أو تحريض أو عدم

مـن   الموجه للمرأة العاملـة  العنف هو) ضد المرأة العاملة العنف( ويقصد به الوظيفي انتشاراً

المـساواة   صاحب العمل ورب اُألسرة والمجتمع والذي يقوم على أساس التمييز الجنسي وعدم

واقتـصادي    في الحقوق والواجبات ويترتب عليه أذى بدني ونفسي وجنسي وقـانوني والعدل

في حين بلغت نسبة من لم يمارس ، ) % ٤٦(بلغت نسبة انتشاره بين عينة الدراسة   إذللمرأة،

، وبلغت نسبة من يتهمون المرأة بكثـرة التغيـب والمـرض    ) %٥٢(المجتمعي العنف عليهن

البناء االجتماعي  بشكل كبير إلى طبيعة العنف بب في انتشار هذاويعود الس ، %)٧١ ( والتعب

الجنـدري   العنف يعدو ، خارج المنزل للذكور دون اإلناثللمجتمع األردني والذي أناط العمل 

 القائم علـى األدوار  العنف هو: الجندري العنف ويقصد بالوظيفي انتشاراً، العنف ثاني أشكال

علـى   تمع بناء على الدور البيولوجي لكل من الجنسين، معتمـداً االجتماعية التي يشكلها المج



أسـاس الجـنس    منظومة من القيم والعادات والتقاليد التي تؤدي إلى عدم المساواة القائمة على

 النوع من  في حين بلغت نسبة من لم يواجهن هذا ،)%٣٥( إذ بلغت نسبة انتشاره .البيولوجي

 الدراسة، أما نسبة من ال يعلمن بممارسته أو عدمها فقد العامالت عينة من %) ٥٥,٨ (العنف

 .يعني جهل المرأة بحقوقها وذاتها األنثوية وهذا% ٩بلغت 

المـساواة بـين المـرأة     الجندري شيوعاً عدم العنف وأشارت النتائج إلى أن أكثر أشكال

) % ٥٠,٩ (بالترقية بنـسبة  وعدم المساواة) % ٥٣,٣(والرجل في المناصب الوظيفية بنسبة 

وقـد احتـل االنتهـاك    ،  % ) ٤٥,٦ (وعدم المساواة في المكافآت والزيادات السنوية بنسبة

الجندري، إذ بلغت نسبته بين  العنف بالتساوي مع القانوني لحقوق المرأة العاملة المرتبة الثانية

) % ٣٢,٦(بلغت نسبة العامالت اللواتي وقعن تحت طائلة التهديد         و،   %)٣٥,٤(المبحوثات  

، في حـين  ) %٦٤,٢(بلغت نسبة العامالت اللواتي لم يواجهن التهديد في بيئة العمل  في حين

 . وهو مؤشر على جهل المرأة)%٣(نسبة من أجبن بعدم العلم  بلغت

العنف واإلساءة األسرية ضد " بعنوان ) ٢٠٠٥,Chenault, S : تشين ألو(هدفت دراسة 

. نف واإلساءة ضد المرأة باستخدام إطار قائم على الثقافة        إلى التعرف على ظاهرة الع    " المرأة  

 حدوث واستمرار العنف    ى ما هي مد   - األول  :تم تناول تساؤلين رئيسين في هذه الدراسة      قد  و

 بين دالة إحصائياً    عالقةهل توجد    -؟ والثاني  واإلساءة في عينة من النساء الِقبليات الجامعيات      

 المـساندة   - اإلحساس باالنتمـاء   -تقدير الذات (لى القوة   أربعة متغيرات مرتبطة بالحصول ع    

الالتي تعرضن للعنـف واإلسـاءة      ، لدى النساء الجامعيات    )  والعمل االجتماعي  -االجتماعية

 وتـم جمـع      ،امرأة جامعية ) ١١٢(وتكونت عينة الدراسة من     ، ؟   والالتي لم يتعرضن لذلك   

 وقد أشارت الغالبية العظمى من       ،ائية ومتعددة البيانات وتحليلها باستخدام تحليالت أحادية وثن     

، وكان أكثر أنواع اإلسـاءة شـيوعاً         إلى أنهن تعرضن للعنف واإلساءة    %) ٨٦(أفراد العينة   

%) ٣٦(يليه العنف الجنسي بنسبة     %) ٦٦(ثم العنف الجسدي بنسبة     %) ٧٦(اإلساءة الوجدانية   

وأظهرت نتائج  %). ٢٧( لغضب بنسبة والتسبب في الشعور با   %) ٢٨(والتهديد بالعنف بنسبة    

. التحليالت األولية عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين المجموعات فـي المتغيـرات التابعـة              

 لـدى النـساء     منخفضة في تقدير الـذات    وأظهرت نتائج تحليالت المتابعة إلى وجود درجات        

تفعة في كل من     كما وجدت درجات مر     ،الالتي تعرضن للعنف خالل مرحلة المراهقة والرشد      

 تـربين فـي بيئـات       يتقدير الذات والمساندة االجتماعية والعمل االجتماعي لدى النساء الالت        

 كمـا أشـارت النتـائج إلـى أن غالبيـة             ،محافظة وأراضي قبلية وقرى صغيرة أو كبيرة      



 ،%)٦٤(أو مع أخصائي بنـسبة      %) ٦٦بنسبة  (  المشاركات لم يسبق لهن التكلم مع الشرطة      

سبق لهن التحدث مع صديق موضع ثقة أو        ، ما يزيد قليالً عن نصف عدد المشاركات        كما أن   

أو استخدام عالج تقليدي أو أحد الطقوس الخاصـة للتغلـب علـى             ،  %) ٥٣بنسبة  (قريب  

 أما الالتي تعرضن لإلساءة الجسدية أو التهديد فقد كـن أكثـر احتمـاالً أن يـبلغن                   ،اإلساءة

، في حين أن الالتي تعرضن لإلساءة الجنسية كن أكثر ميالً            ءةعن تعرضهن لإلسا  ، الشرطة  

 .للتحدث إلى صديق أو قريب

مدى تأثير العنف األسري على     " التي كانت بعنوان    ) ٢٠٠٥ : القرني( وأوضحت دراسة   

أنماط العنف األسري الـذي     أن  " السلوك االنحرافي لطالبات المرحلة المتوسطة بمكة المكرمة      

علـى   لـه تـأثير      ، اإلهمالبسواء كان هذا العنف بدني أو لفظي أو         ، بات  تتعرض له الطال  

وإيجاد العالقة بين أنواع العنف األسري والـسلوك االنحرافـي          ، السلوك االنحرافي للطالبات    

يمكن من خاللـه التنبـؤ بمعرفـة        ، هذا باإلضافة إلى إمكانية تقديم نموذج تنبؤي        ، للطالبات

 . أنواع العنفالسلوك االنحرافي من خالل

طالبة من سبعة مدارس متوسـطة بمكـة         ) ٣٥٠(تناولت هذه الدراسة عينة مقدارها      وقد  

وتكونـت مـن ثـالث      ، وقد قام الباحث بتصميم استمارة بحثية لقياس المتغيرات         ، المكرمة  

 .أجزاء

 :و أشارت الدراسة إلى النتائج التالية

فكلمـا انخفـض    ، واالنحراف الـسلوكي   هناك عالقة ارتباطيه بين المستوى التعليمي        -١

ض التحصيل الدراسـي    اكلما ارتفعت احتمالية االنحراف السلوكي وانخف     ، مستوى تعليم الفرد    

 .لديه

يتضح أن المتوسط الحسابي لكل من العنف البـدني         ،  وفيما يتعلق بنتائج أنواع العنف       -٢

الطالبـات شـاهدن أو      أنوهذا يـدل علـى      ، واللفظي واإلهمال أعلى من المتوسط النظري       

كما أنهن يعانين من اإلهمـال مـن قبـل          ، تعرضن لنمط أو أكثر من أنماط العنف األسري         

 .الوالدين



 تشير نتائج االنحراف السلوكي أن عينة الدراسة أظهرت أنواعاً من السلوك االنحرافي             -٣

 المـشاجرات   وتراوحت السلوكيات اإلنحرافية بين   ، بلغ متوسط أعلى من المتوسط النظري       ، 

 .والغش والكذب والشتم ومخالفة النظام

الواقـع   العنـف  دراسة"بعنوان ) ٢٠٠٦:  وآخرون ميساء الجردي(وفي دراسة قامت بها 

وتهدف الدراسة إلى التعرف على نسب العنف في سوريا وكسر حاجز " المرأة في سورية على

 )٩٧٠(ة قُـسمت إلـى   محافظة سـوري ١٤أسرة في )  ١٨٩١(شملت الدراسة وقد  ،الصمت 

إلـى   وخلـصت الدراسـة  ). الريف(أسرة تنتمي إلى  )٩٢١(، و)الحضر(أسـرة تنتمي إلى 

كان أبرزها أن هناك امرأة من بين كـل أربـع نـساء    ، األرقام والنسب الهامة  مجموعة من

وأن الشتم يأتي في مقدمة االعتداءات التي تتعرض لها المـرأة  ، في سورية  تتعرض للضرب

) % ١٤,١ (التحـرش الجنـسي بنـسبة   ثم ،)%٤٨,٢( بنسبة يليها الضرب)  %٥٠,٢(بنسبة

، كما أظهرت الدراسة أيضا ) %٢,٣(الخطف بنسبة وأخيراً) % ١٠,٧(والنشل والسرقة بنسبة

، التي تتم أمـام األسـرة غالبـا    ، الضرب  من حاالت) % ٦٦( عن المسئولأن الرجل كان 

 .ن الحضر والريف عند دراسة ظاهرة العنف ولم توجد فروق بي، وألسباب مختلفة

 تتعـرض  السعوديةالمرأة "  بعنوان )٢٠٠٧ : ميسون الفايز (دراسة حديثة قامت بها فيو

في ظاهرة العنف الموجـه ضـد   الدراسة تبحث حيث  )" الجنسي، النفسي ، الجسدي (للعنف 

إلى أن  توصلتو  ، سباب، من حيث االنتشار واألنواع واأل  في مدينة الرياضالمرأة السعودية

وتكونـت   ، يليه األب ثم األخ على التوالي الزوج هو المعنف األول لالتي يتعرضن للعنف ،

 وأن %) ٩٥,٩( تعرضن لعنف نفـسي بنـسبة   )٢١٠( حالة منهن )٢١٩(من عينة الدراسة 

) ١٧١( وأن) % ٩٠,٠(حالة وبنـسبة  ) ١٩٧(الغالبية العظمى منهن تعرضن للعنف الجسدي 

أما العنف الجنسي  % ). ٧٨,١(الة من النساء تعرضن لعنف متزامن جسدي ونفسي بنسبة ح

تعرضـن لعنـف جنـسي بنـسبة      حالة من النساء) ١٥(فقد مثل أقل النسب للمتعرضات له 

)٦,٨%.( 

 

 



 دراسات تناولت المساندة االجتماعيـة وعالقتـه بـبعض المتغيـرات            -ثانياً

 : األخرى

المـساندة االجتماعيـة المدركـة    "بدراسـة بعنـوان    ) ١٩٩٠, Pakalns: بكالنس (قام 

وهدفت الدراسة إلى التعـرف علـى العالقـات         ." واالستقرار النفسي لدى األمهات العامالت    

وخمـسة  )الزوج واألسرة الممتدة واألصدقاء   (المحددة بين ثالثة مصادر للمساندة المدركة وهي      

). اب وسرعة الغـضب والتعـب واالسـتقرار       التوتر واالكتئ ( جوانب للصحة النفسية المدركة   

والالتـي  ، من األمهات المتزوجات ذوات اإلنجاز المرتفـع        ) ١١٥(تكونت عينة الدراسة من     

وتـم  .  بنيويورك ن مترو بوليتا  ةوأطفالهن لم يدخلوا المدرسة بعد بمنطق     ، يعملن طول الوقت    

تخدام صور معدلة من مقيـاس      قياس المساندة االجتماعية المدركة من قبل األسرة الممتدة باس        

، وتم قياس المساندة الزوجية المدركة باستخدام صـورة          المساندة االجتماعية المدركة  -األسرة

 ، وتم قياس مساندة األصدقاء المدركة       المساندة االجتماعية المدركة   -معدلة من مقياس األسرة   

اس جوانب الصحة النفـسية      وتم قي   ،المساندة االجتماعية المدركة  - بواسطة مقياس األصدقاء   ،

وتم جمع البيانات االجتماعية    . باستخدام مقاييس بروفيل الحاالت المزاجية    ، الخمسة المدروسة   

مـن  % ) ٢٦(وأظهرت نتائج الدراسة أن    . باستخدام مقياس البيانات الشخصية   ، الديموجرافية  

 االجتماعية المدركة يرجع    التباين في معدالت االكتئاب أو االستقرار النفسي المرتبط بالمساندة        

ثم إلى المساندة من بقية أفراد األسرة الممتدة        ، إلى المساندة االجتماعية الزوجية بدرجة كبيرة       

بدرجة متوسطة، في حين أن المساندة االجتماعية من قبل األصـدقاء ال تـرتبط بـالمتغيرات         

 . النفسية

ة بين الضغوط الخاصـة  العالق ) ١٩٩١ ,Hiester and Sapp: هيستر وساب(وأوضح 

العالقة بـين   "وجودة االرتباط بين األم والطفل في دراسة بعنوان          ،باألم والمساندة االجتماعية    

و تكونت عينـة     "ضغوط  الحياة لألم والمساندة االجتماعية وجودة االرتباط بين األم والطفل            

 ا كان عمـر أطفـالهن      وتم قياس ضغوط الحياة لدى األمهات عندم        ،أماً ) ١٣٢(الدراسة من   

باستخدام مقياس خبرات الولـدين،     ، كما تم قياس المساندة االجتماعية لدى األم        ).  شهراً ١٣(

بنداً وهو عبارة عن تقرير ذاتي يقـيس كـالً مـن مـستوى               ) ١٢(ويتكون هذا المقياس من     

 المساندة االجتماعية والرضا عن المساندة، ويكشف عن درجات منفصلة لكل مـن المـستوى             

و .  الكلي للمساندة والرضا عن المساندة ومساندة المجتمع ومساندة األصدقاء ومساندة األسرة          

وأشارت نتائج الدراسـة إلـى أن الـضغوط         . تم أيضا قياس جودة االرتباط بين األم والطفل       



المرتفعة لدى األم والزيادة في الضغوط وقلة المساندة منذ والدة الطفل إلى أن يصبح عمـره                

كما أن ضغوط الزوجية والـضغوط      . ترتبط باالرتباط المقاوم للقلق لدى الطفل     ، هراً  ش) ١٣(

المرتبطة بالتغييرات في العالقات األسرية تختلف اختالفاً داالً بناء على تصنيف االرتباط فـي              

، وبالنسبة لألمهات الالتي وجدن مستويات منخفضة من المساندة االجتماعية        . المواقف الغريبة 

د فروق دالة بين مستوى الضغوط لدى األمهات الذين أظهر أطفالهن ارتباطاً مقاومـاً              ال توج 

وضغوط األمهات الذين أظهر أطفالهن تجنباً للقلـق أو ارتباطـاً           ، للقلق في المواقف الغريبة     

 .  آمناً

الفروق في نظم المساندة االجتماعية للرجال والنـساء         ) ١٩٩٢,Lemke: لمك  (وضح  و

الفـروق فـي المـساندة      " وكانت دراسته بعنوان     ، مجتمعات الريفية والحضرية  في كل من ال   

واهتمت الدراسة بمتغيرات معينـة مرتبطـة       " االجتماعية بين المجتمعات الريفية والحضرية      

االحتواء المرغوب والمعبر عنـه، والـضبط والعاطفـة         : بأنظمة المساندة االجتماعية وتشمل   

مساعدة المادية وطول مدة العالقة وتكرار االتصال والعدد الكلـي          ومقدار العاطفة والتأكيد وال   

تكونت عينة الدراسة مـن أربعـين ذكـرا         و، للناس الذين يشملهم نظام المساندة االجتماعية       

ممن يسكنون فـي    ، وأربعين أنثى ممن يسكنون في بيئات ريفية وأربعين ذكراً وأربعين أنثى            

 وقـد   ، للمساندة االجتماعيـة  Norbeckبيان نوربكواستخدمت الدراسة است. بيئات حضرية

أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائياً بين المجتمعات الريفية والحضرية فـي              

كل من االحتواء المرغوب والمعبر عنه وتكرار االتصال بنظام المساندة االجتماعية لـصالح             

 . المجتمعات الريفية

المـساندة االجتماعيـة ورضـا      "بدراسة بعنوان    ) ١٩٩٦,Menende: منيديز  (كما قام   

 ةوهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل المـساهم        " الوالدين أثناء التحول إلى الوالدية      

في رضا الوالدين أثناء االنتقال إلى مرحلة الوالدية، وتحديد الفروق بين النوعين فـي نمـط                

تكونت عينة الدراسـة مـن      و. ليها والرضا بالدور  التي يتم الحصول ع   ، المساندة االجتماعية   

وآبـاء  ، ، وقد شملت العينة آباء وأمهات لديهم طفل واحـد           )  أباً ٤٠ أماً، و    ٥٥( والداً   )٩٥(

 وأمهات لديهم أكثر من طفل، كما اشتملت العينة على آباء وأمهات  يعملون وبعضهم ال يعمل               

مابين تعلـيم عـال ومتوسـط       ( ة متباينة   وذوي مستويات تعليمي  ، ، ريفيين وحضريين أيضاً     

وأشارت نتـائج   .  وتم إجراء مقابالت فردية معهم قبل وبعد التحول إلى الوالدية           ،)ومنخفض

من رضاهم عن أنفسهم كآباء،     ، الدراسة إلى أن اآلباء أكثر رضاً عن أدوار زوجاتهم كأمهات           



. ضاهن عن أزواجهم كآباء   من ر ، في حين أن األمهات كن أكثر رضاً عن أدوارهن كأمهات           

كما أشارت األمهات إلى أنهن يتحدثن فيما بينهن حول تربية األطفال بشكل يفوق تحدث اآلباء               

كما وجدت فروق دالة بين اآلباء واألمهات في أهمية المساندة التي يـتم الحـصول               .فيما بينهم 

والقراءة أكثر أهمية   عليها من مصادر متعددة، فقد وجدت األمهات أن مقدمي الرعاية الصحية            

كما أن الوالدين الذين حصلوا على مساندة اجتماعية كبيرة كـانوا أكثـر             . مما يراهما اآلباء    

من الوالدين الـذين يتلقـون مـساندة        ، وعن أدوارهم الزوجية    ، رضاً عن أدوارهم الوالدية     

  ،رضا الوالدي كما أظهرت النتائج وجود عالقة موجبة بين الرضا الزواجي وال         . اجتماعية أقل 

كمصدر للمساندة ووجود حوارات أثنـاء      ، كما أن جودة العالقة الزوجية واستخدام األصدقاء        

 . من التباين في المساندة االجتماعية المدركة %) ٥٥( تربية الطفل مسئولة عن

النموذج السببي للعالقـة بـين المـساندة       "بدراسة بعنوان   ) ١٩٩٦: راوية دسوقي (وقامت  

و تقع هذه الدراسـة فـي إطـار         "  وضغوط الحياة والصحة النفسية لدى المطلقات      االجتماعية

الدراسات التي تهتم بفحص مصادر الضغوط والعوامل الواقية من األثر النفسي النـاتج عـن               

وتهدف الدراسة للتعرف على العالقة الـسببية بـين         . تعرض الفرد ألحداث الحياة الضاغطة    

كما تهدف إلى التعـرف     ، حياة والصحة النفسية لدى المطلقات    المساندة االجتماعية وضغوط ال   

على الفروق بين مرتفعي ومنخفضي الصحة النفسية بين المطلقات في إدراكهم لضغوط الحياة             

 .والمساندة والرضا عنها

وهي عينة مختارة من النساء المطلقات ألول مرة تتراوح         ، فرداً   ) ٤٠(تكونت العينة من    

 .سنة ) ٤٠و٢٥(أعمارهن بين 

مقياس المساندة االجتماعية من وضع سارسون وليفين وترجمـة         :األدوات المستخدمة هي  

ومقياس ضغوط الحياة مـن     .و مقياس اإلمداد بالعالقات االجتماعية ترجمة محروس        .الشناوي

 .ومقياس الصحة النفسية وهو من اقتباس وإعداد عماد الدين و عبد الحميد.إعداد الباحثة

 :لدراسة إلى النتائج التاليةأشارت اوقد 

على الـصحة النفـسية للمـرأة       ، الصديقات يوجد تأثير دال إحصائيا لمساندة األسرة و       -١

بينما ال يوجد تأثير دال إحصائيا لحجم المساندة ولدرجـة الرضـا عـن المـساندة                ، المطلقة  

 .االجتماعية على الصحة النفسية لدى المطلقات



 .الب بين ضغوط الحياة والصحة النفسية لدى المطلقات  يوجد تأثير دال إحصائيا س-٢

 يوجد تأثير سلبي دال إحصائيا لكل من حجم المساندة ودرجة الرضا عـن المـساندة                -٣

 .االجتماعية على ضغوط الحياة 

 ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين حجم المساندة والمساندة مـن قبـل                -٤

 .األسرة واألصدقاء

د فروق ذات داللة إحصائية بين المطلقات مرتفعي الصحة النفـسية ومنخفـضي              وجو -٥

أي  ، وهذه الفروق لصالح ذوي منخفضي الصحة النفسية      ، الصحة النفسية في ضغوط الحياة      

 . يعانون أكثر من ضغوط الحياة، أن المطلقات ذوي الصحة النفسية المنخفضة 

، ة النفسية وتبادل العالقـات االجتماعيـة         هناك ارتباطات عكسية بين الشعور بالوحد      -٦

 .يقل لديهن الشعور بالوحدة النفسية، يعني أن المطلقات الذين لديهن عالقات اجتماعية عالية 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المطلقات مرتفعي الصحة النفسية وبين منخفض             -٧

 .   ة واألصدقاءالصحة النفسية في بعدي المساندة االجتماعية من قبل األسر

عن العالقة بين الشعور بالوحدة النفـسية والمـساندة          ) ١٩٩٧: الربيعة  (كشفت دراسة   و

ومعرفة الفروق بـين الجنـسين مـن        ، الجامعات  االجتماعية لدى عينة من طالب وطالبات       

والتعرف على اثر كل من الحالـة االجتماعيـة         ، الطالب في درجة الشعور بالوحدة النفسية       

الوحدة النفسية  "وكانت هذه الدراسة بعنوان     ، إقامتهم في درجة شعورهم بالوحدة النفسية     ومكان  

 ٦٠٠وأجريت الدراسـة علـى   " و المساندة االجتماعية لدى عينة من طالب وطالبات الجامعة   

 ) .طالبة ٢٧٩طالباً و٣٢١(واشتملت العينة على،طالب وطالبة

س الشعور بالوحدة النفسية وهو من إعـداد        مقيا:وتكونت أدوات الدراسة من مقياسين هما       

ومقياس المساندة االجتماعية وهو من     ، رسل وقام بتقنينه على البيئة السعودية خضر والشناوي       

 .إعداد السمادوني

 :أشارت الدراسة إلى النتائج التاليةوقد 



 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالب وطالبـات الجامعـة               -

 .وجين وغير المتزوجين على مقياس المساندة االجتماعيةالمتز

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طالب وطالبـات الجامعـة               -

 .والذين يسكنون مع أسرهم على مقياس المساندة االجتماعية، الذين يسكنون في سكن الجامعة 

ت الجامعة على مقياس الـشعور       توجد عالقة ارتباطيه سالبة بين درجات طالب وطالبا        -

.                                                      ودرجاتهم على مقياس المساندة االجتماعية، بالوحدة النفسية 

ثار المخاطر البيئية المتعددة وعالقتهـا  عن أ )  ١٩٩٩, Follett, et al: فوليت(وتحدث 

أهميـة الـسياق    " بالمساندة االجتماعية ومدى زيادة االكتئاب لدى األمهات في دراسة بعنوان           

دراسـة إلحـدى    : والمساندة االجتماعية في تخفيف االكتئاب لدى أمهات األطفـال الـصغار          

 "العائالت بوالية ميتشجان

زيـارات  لتم اختيارهن   ، ن أمهات األطفال الصغار     م) ١٢٤( و تكونت عينة الدراسة من      

وقامت .  وتعد هذه دراسة طولية لألمومة ونمو الطفل      . األطفال الرضع بعيادات طب األطفال    

 باإلجابة عن استبيانات خاصة بالجوانب الديموجرافية       - أشهر ٧ عندما أتم أطفالهن     -األمهات

وتـم حـساب   . اب والمساندة االجتماعية وأخرى في شكل تقرير ذاتي تتضمن مقاييس لالكتئ       ، 

وقد وجـد أن    .  على العوامل الديموجرافية وأحداث الحياة     بناء، درجة المخاطر البيئية لكل أم      

كمـا تمـت دراسـة أثـر        .  بدرجة مخاطر الحياة البيئية   ، اكتئاب األم يرتبط ارتباطاً إيجابياً      

كما أن حاجة األمهات المدركة     . االكتئابالمساندة االجتماعية على العالقة بين مخاطر البيئة و       

وينتج ، للمساندة االجتماعية كان لها أثر إضافي على االكتئاب عند دمجها مع المخاطر البيئية              

كوسيط ، كما أن مخاطر البيئة وصلت إلى مستوى الداللة         . عنها مستويات أعلى من االكتئاب    

ات الالتي أظهرن وجود عدد قليـل مـن         للرضا عن المساندة االجتماعية واالكتئاب لدى األمه      

 . المخاطر البيئية لديهن

، المساندة االجتماعية وأحداث الحياة الضاغطة      "بدراسة بعنوان    ) ٢٠٠٠:علي  ( كما قام   

وعالقتهما بالتوافق مع الحياة الجامعية لدى طالب الجامعة المقيمين مع أسرهم والمقيمين فـي              

أن يلقي الضوء على أهميـة دور المـساندة االجتماعيـة           يحاول هذا البحث    "المدن الجامعية   

وجماعة الرفاق في تخفيف تأثير الـصراعات النفـسية التـي           ، والعاطفية وخاصة من األسرة   



وتساعدهم علـى   ، والمقيمين في المدن الجامعية     ، تواجه طالب الجامعة المقيمين مع أسرهم       

وفـي تقليـل    ، اجههم في الحياة الجامعية     المواجهة االيجابية ألحداث الحياة الضاغطة التي تو      

وعلى ، وما تتطلبه من االعتماد على الذات       ، اآلثار السلبية الناتجة من ضغوط البيئة الجامعية        

 .سرعة التوافق النفسي واالجتماعي مع الحياة الجامعية

األولى تمثل المجموعة التجريبية وتتكـون مـن         ،وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين      

وغير مدعمين بالمساندة االجتماعيـة الكاملـة مـن         ، طالباً مقيمين في المدن الجامعية       )٥٠(

 طالباً مقيمين مـع     )٥٠( وتتكون من    ةأما المجموعة الثانية وتمثل المجموعة الضابط      ، أسرهم

 .أسرهم مدعمين بالمساندة االجتماعية الكاملة من أسرهم

من إعداد سارسون وآخرون وقام     ) الجتماعية  استبيان المساندة ا  (واألدوات المستخدمة هي    

استبيانه مواجهة  ( و، بتعريبه وتقنينه على البيئة العربية كل من محمد الشناوي وسامي أبو بيه           

 . إعداد ليونارد بون وقام بتعريبه على البيئة المصرية الباحث) الحياة الضاغطة 

 :أشارت الدراسة إلى النتائج التاليةوقد 

ذات داللة إحصائية في التفاعل االيجابي في مواجهة الحياة الضاغطة بين            توجد فروق    -١

وبين مجموعة الطـالب المقيمـين مـع        ، مجموعة طالب الجامعة المقيمين بالمدن الجامعية       

 .والعكس صحيح، أسرهم لصالح المجموعة الثانية

الجامعـة   توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق األكاديمي بين مجموعة طالب             -٢

وبين مجموعة الطالب المقيمين مع أسـرهم لـصالح المجموعـة           ، المقيمين بالمدن الجامعية    

 .الثانية

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التوافق االجتماعي بـين مجموعـة طـالب                 -٣

 .وبين مجموعة الطالب المقيمين مع أسرهم ، الجامعة المقيمين بالمدن الجامعية 

ت داللة إحصائية في التوافق الشخصي العاطفي بين مجموعة طـالب            توجد فروق ذا   -٤

وبين مجموعة الطالب المقيمـين مـع أسـرهم لـصالح           ، الجامعة المقيمين بالمدن الجامعية     

 .المجموعة الثانية



، إلى العالقة بين المـساندة االجتماعيـة      ،  ) ٢٠٠١:جاب اهللا و هريدي   ( وأشارت دراسة   

لـدى عينـة مـن العـاملين        ، وتقدير الذات والرضا عن الحياة      ، وكل من مظاهر االكتئاب     

العالقة بين المساندة   "وكانت الدراسة بعنوان     ، المصريين المغتربين بالمملكة العربية السعودية    

 " وكل من مظاهر االكتئاب وتقدير الذات والرضا عن الحياة ، االجتماعية 

ين المغتربين العـاملين بالمملكـة      مبحوث من المصري   ) ٢٠٨( وتكونت عينة الدراسة من   

 ) .سنه٣٥( جميعهم من الذكور ممن يشغلون وظائف مختلفة بمتوسط عمر، العربية السعودية 

ومقياس كوستيللو  .مقياس المساندة االجتماعية  :واستخدم في هذه الدراسة خمسة مقاييس هي      

 .اس الرضا عن الحياةومقي، قائمة تقدير الذات و ، وقائمة بك لالكتئاب ، وكومرى لالكتئاب

 :أشارت الدراسة إلى النتائج التاليةو

وكل من مظاهر االكتئاب    ،  هناك عالقة سلبية بين الدرجة الكلية للمساندة االجتماعية          -١

في حين لـم تـرتبط المـساندة الكليـة          ، كسمة المقياس والمظاهر الجسمية لالكتئاب كحالة     ، 

 .بالمظاهر األخرى لالكتئاب

، ومظاهر اختالل الدافعية من قائمة بـك        ، ة ايجابية بين المساندة المعرفية       هناك عالق  -٢

 .في حين ارتبط هذا النوع من المساندة سلبياً بتقدير الذات

، وكل من مظاهر االكتئاب كسمة وكحالة       ،  هناك عالقة سلبية بين المساندة الوجدانية        -٣

 . الذات والرضا عن الحياةفي حين ارتبطت هذه المساندة ايجابياً بكل من تقدير

حـين  في ، ومظاهر االكتئاب كسمة وحالة ،  هناك عالقة سلبية بين المساندة السلوكية   -٤

 .ارتبطت ايجابياً بتقدير الذات

وكل من مظاهر االكتئاب كـسمة وحالـة        ،  لم تكن هناك عالقة بين المساندة المادية         -٥

 .وتقدير الذات والرضا عن الحياة

دور الـصالبة النفـسية و المـساندة        "بدراسة بعنـوان     ) ٢٠٠٢:محمد  جيهان  (وقامت  

راشدين من الجنـسين فـي      االجتماعية وتقدير الذات في إدراك المشقة والتعايش معها لدى ال         

  سياق العمل



هـل يتـسم الممرضـون      : تهدف الدراسة إلى اإلجابة عن التـساؤل الرئيـسي اآلتـي          و

ن الصالبة النفسية والمساندة االجتماعيـة وتقـدير        ذو المستويات المرتفعة م    -والممرضات  

 وبالقـدرة المرتفعـة علـى        ،؟  باإلدراك االيجابي للمشقة المرتبطة بمهنة التمريض      –الذات  

ولإلجابة على هذا التساؤل تم تطبيق بطاريـة مـن االختبـارات            ، ؟   التعايش االيجابي معها  

 ١٦١(ممرضاً وممرضة  ) ٣٢١(وذلك على   ،  بعد التأكد من الكفاءة السيكومترية لها     ، النفسية  

 .تم سحبها من عدد من المستشفيات من سبعة تخصصات مختلفة) انثا١٦٠ذكراً و 

ووصف وتصنيف مجموعتي الدراسة طبقاً     ، وباستخدام التصميم العاملي بين المجموعات      

لتحليل العـاملي   وباستخدام أساليب تحليل التباين المتعدد وا     ، ألدائهم على بطارية االختبارات     

 .لداللة الفروق بين مجموعتي الدراسة وتحليل االنحدار المتعدد)  T (واختبار

 : أشارت الدراسة إلى النتائج التاليةفقد 

أن هناك تأثيراً ايجابياً داالً للمستويات المرتفعة من الصالبة النفـسية علـى التعـايش               * 

 .ريض لدى الذكور واإلناثالسلوكي والمعرفي مع المشقة المرتبطة بمجال التم

أن هناك تأثير تفاعلياً داالً بين الصالبة النفسية والمساندة االجتماعية على إدراك مـشقة     * 

 .التمريض لدى الجنسين

أن هناك فروقاً دالة بين مجموعتي الدراسة في األداء علـى اختبـاري إدراك مـشقة                * 

 . التمريض والقدرة على التعايش معها

) ٢٠٠٧, Staton, et al: ستاتون وآخرون ( دراسة لمهمة في هذا المجالومن الدراسات ا

إلى تحديد المدى الذي يؤثر به كل من استخدام المخدرات والجريمة           والتي تهدف   االستكشافية  

جريمة استخدام المخـدرات    " : وكانت الدراسة بعنوان    ،على تصورات المساندة االجتماعية   ، 

 ) ١٠٠( و تكونت عينة الدراسة من    " ل استكشافي للنساء السجينات    تحلي  ،والمساندة االجتماعية 

ـ من النساء الريفيات والحضريات السجينات الالتي تم اخت         مـن سـجن     - عـشوائياً  -ارهني

، ) ٣٧,٤( عاماً بمتوسط قدره) ٦٦ و ١٩(، وتراوحت أعمارهن بين)   Kentuckyكينتوكي(

،  منهن لم يتـزوجن    % )٣٧( أن   و،   فال أط أمهات لديهن معظم المشاركات بالدراسة     كان   و

أجريت معهن   قد    و  ، عاماً ١٢منهن تعلمن لفترة تزيد عن      % ) ٦١( ، و  مطلقات% ) ٣٠( و

أشارت نتائج الدراسة إلى أن التصورات حول المساندة االجتماعية          قد    و  ،مقابالت وجهاً لوجه  



واالنخـراط فـي    ، للعقاقير المخدرة   بمدى حدة استخدام النساء     ، ترتبط ارتباطاً عكسياً داالً     ، 

ارتبطـت ارتباطـاً    ، باإلضافة إلى ذلك فإن الشبكة االجتماعية للمشاركات         ، أعمال إجرامية 

وتقترح نتائج هـذه الدراسـة      . ومدى حدة تعاطي الكحول والمخدرات    ، عكسياً بعمر السجينة    

 . ل المساندة االجتماعيةوجود عالقة بين حدة تعاطي المواد المخدرة والجريمة والتصورات حو

 بدراسة هدفت إلى معرفة العالقة بين الضغوط النفـسية ) ٢٠٠٤( وقامت سوزان بسيوني

وتكونـت  . ، ودور المساندة االجتماعيـة     واالحتراق النفسي لدى المرأة العاملة في مدينة جدة       

،  ةالنفـسي  امرأة عاملة وقد استخدمت الدراسة مقيـاس الـضغوط  ) ١٢٠(عينة الدراسة من 

الدراسة وجود  ، وكان من أبرز نتائج ، ومقياس المساندة االجتماعية ومقياس االحتراق النفسي

عالقة ارتباطية بـين     ، وكذلك وجود   عالقة ارتباطية بين الضغوط النفسية واالحتراق النفسي      

أهميـة دور المـساندة    ، حيث تؤكد الدراسـة علـى   الضغوط النفسية والمساندة االجتماعية

  .العاملة بالـصحة النفـسية   ماعية في التخفيف من أحداث الحياة الضاغطة وتمتع المرأةاالجت

 :تعقيب على الدراسات السابقة     

 :يالحظ ما يلي التي تم عرضها في الدراسة الحالية و ن المتأمل في الدراسات السابقة إ

نـف الوجـداني أو   قد أجمعت على أن الع،  أن العديد من الدراسات التي تناولت العنف     -

، ثم يليه العنف الجنـسي      ، ويأتي في المرتبة الثانية العنف الجسدي       ، النفسي يعد أكثر شيوعاً     

و دراسـة   ، ) ٢٠٠٥: شين الـوت    (كما في دراسة    ، ثم يأتي بعد ذلك أنواع العنف األخرى        

 ) .٢٠٠٧:ميسون الفايز(ودراسة ، ) ٢٠٠٦: ميساء الجردي(

وقـد  ، أال وهو العنف الوظيفي     ، ى أنواع أخرى من العنف      دراسات عل بعض ال  احتوت   -

احـتالل العنـف    ،  نتائج هذه الدراسة     وكان من ) ٢٠٠٤:أمل العواودة   (أشار إلى ذلك دراسة     

 .في المركز الثاني ثم يليه العنف الجندري بكل أنواعه ، المجتمعي المركز األول 

 دراسـة   ،سات التي وضـحت ذلـك       الدراومن  ،  أن للعنف أثار سلبية على المراهقين        -

أو يشاهدن  ، التي توصلت إلى أن المراهقات الالتي يمارس عليهن العنف          ، ) ٢٠٠٥:القرني  (

 دراسـة   وهـذا مـا أكدتـه     ،  مقارنة بغيرهن    نهن أكثر انحرافاً في سلوكه    ، مناظر العنف   

  ،والمعارفإلى أهمية مرحلة المراهقة في تكوين االتجاهات        تشير  ، والتي  ) ٢٠٠١:سالزار(



قامت الدراسة بوضع برنامج لتغيير اتجاهات المراهقين عن اتجاهـات والـديهم نحـو              حيث  

 .المرأة

وهو ما   ، ي وجود عالقة ايجابية بين ممارسة العنف على الفرد وبين االنحراف السلوك           -

ـ ، هذه الدراسات حيث أشارت ، أكدته نفس الدراستين اآلنفتين الذكر   و إلى أن سلوك العنف ه

 . سلوك متعلم من خالل التجربة أو المالحظة

وهو ، أو التقليل منه    ، أن للحكومات دوراً كبيراً في حماية النساء واألطفال من العنف            -

 ) .٢٠٠٠: جيست ( و ) ٢٠٠٠: ولدن ( ما أشارت إليه كٌل من دراستي 

كمـا فـي    ، ف  إلى أهمية دور األسرة في التقليل من العن       ،  أظهرت الدراسات األجنبية     -

حيث وجد أن هناك عالقة عكسية      ، ) ٢٠٠١: دنيويا  (ودراسة  ، ) ٢٠٠٥: شين الوت   (دراسة  

قل عنفاً  أفوجد أن األسر المحافظة     ، بين ارتفاع معدالت العنف ضد المرأة والسيطرة األبوية         

 . من غيرها

إلحـساس   ا -تقدير الـذات  (وكالً من   ، أن هناك عالقة بين العنف الموجة ضد المرأة          -

شين ألوت  ( و هذه العالقة أكدتها دراسة      )  والعمل االجتماعي  - المساندة االجتماعية  -باالنتماء

ـ ،  الدراسـة    يتشبه إلى حٍد ما الدراسة الحالية باحتوائها على متغيـر         وهي  )  ٢٠٠٥:   ووه

ودراسة الفروق بين النـساء المعرضـات       ، االجتماعية  ضد المرأة والمساندة    الموجة  العنف  

وغير المعرضـات   )  والعمل االجتماعي  - المساندة االجتماعية  -اإلحساس باالنتماء (لعنف في   ل

وكذلك تشابهت مع الدراسة الحالية بتعريف العنف باستخدام إطار قائم علـى ثقافـة              ، للعنف  

وقد كانت النتائج وجود درجات مرتفعة بين المساندة االجتماعية والبيئات المحافظة           ، المجتمع  

ولكنها تختلف عنها بتحديده للنساء في المراحـل الجامعيـة و النـساء             ، قل فيها العنف    التي ي 

 . ينتمين إلى القرى يالقبليات الالت

 :فهي كما يلي ) المساندة االجتماعية ( وهو  أما الدراسات المتعلقة بالمحور الثاني - 

ثم من  ،  قبل األسرة    وخاصة المساندة من  ،  أهمية المساندة االجتماعية     هاحيث أكدت معظم  

 : قبل األصدقاء وهي

 :  منوبين كٍل، مابين المساندة االجتماعية ،  دراسات كونت عالقة عكسية -١



كما في دراسة   وذلك  ، ) التوتر واالكتئاب وسرعة الغضب والتعب    ( المتغيرات النفسية   * 

دالت التـوتر    مع تزاد، حيث وضح انه كلما نقصت المساندة االجتماعية        ، ) ١٩٩٠:بكالنس(

 .والعكس صحيح  ، والقلق وسرعة الغضب

الضغوط المرتفعـة   و،  ) ٢٠٠٤: سوزان بسيوني   (كما في دراسة    ، الضغوط النفسية   * 

: هيستر وسـاب    (كما في دراسة    ، منذ الوالدة إلى أن يصبح عمر الطفل سنة         ، لدى األمهات   

هـن اقـل    ، الزوج واألسرة    األمهات الالتي يجدن مساندة من قبل        حيث أكدت أن  ، ) ١٩٩١

 . استجابة لضغوط الحياة

 : الربيعة( دراسة   :وهذا ما أكدته كٌل من      ، اليأس والشعور بالوحدة النفسية     و  االكتئاب  * 

 ) .٢٠٠١ : جاب اهللا وهريدي(ودراسة  ) ١٩٩٩: فوليت(ودراسة ) ١٩٩٧

واالنحرافـات   ، ميةواالنخراط في أعمال إجرا   ، شدة استخدام النساء للعقاقير المخدرة      * 

ودراسـة  ،  )٢٠٠٧, Staton, et al: سـتاتون وآخـرون   (وهو وا أكدته دراسة ، السلوكية 

 .)٢٠٠٥: القرني (

، بأنواعهـا   االجتماعيـة   ما بين المساندة    ) طردية  (  دراسات كونت عالقات ايجابية      -٢

 :من وبين كٍل 

مع المـشقة المرتبطـة     ، ) معرفيالسلوكي وال (والقدرة على التعايش    ، الصالبة النفسية   * 

 ).٢٠٠٢:جيهان محمد(كما في دراسة وذلك ، بمجال التمريض لدى الذكور واإلناث 

والمقيمين في  ، تأثير الصراعات النفسية التي تواجه طالب الجامعة المقيمين مع أسرهم           * 

التـي  ، ة ألحداث الحياة الـضاغط   ، تساعدهم على المواجهة االيجابية     حيث  ، المدن الجامعية   

وهذا وفي تقليل اآلثار السلبية الناتجة من ضغوط البيئة الجامعية          ، تواجههم في الحياة الجامعية     

 . )٢٠٠٠:علي(دراسة ما أكدته 

منيديز (  دراسة وهذا ما أشارت إليه   ،  الزوجية   و، عن أدوارهم الوالدية    رضا الوالدين   * 

:١٩٩٦ ( 

فقد كانت الفروق دائماً فـي      ، ساندة االجتماعية    الفروق بين الجنسين في الحاجة إلى الم       -

و مـن قبـل     ، فالنساء أكثر حاجة من الرجال إلى المساندة من قبل األسـرة            ، صالح النساء   



إال أن هذه الفروق تتالشى فـي       ، ) ١٩٩٦:منيديز  ( من   وهو ما أوضحته دراسة كلٍ    ، القرناء  

وبين نوعية المكان الذي يعـيش      ، ية  بين المساندة االجتماع  وكذلك  ، حالة الظروف الضاغطة    

 هناك فروق دالة بين مستويات المساندة االجتماعية        حيث وجد أن  ، فيه الفرد المراد بالمساندة     

 ةن الريف والقـرى الـصغير     افسك، وكانت هذه الفروق لصالح الريف      ، في الحضر والريف    

من الحضر أو   ، م البعض    ومساندة لبعضه  اًوأكثر دعم ،  هم البعض  من بعض  اًيكونون أكثر قرب  

دراسـة  وهـذا مـا أوضـحته       ، التي تتميز بالتفكـك االجتمـاعي       و  ، المدن الكبيرة   سكان  

 . )١٩٩٢:لمك(

، فقد قامت الباحثة بتناول موضوع الدراسـة الحاليـة          ، ونظراً لعدم توفر دراسات سابقة      

 : ورأت صياغة فروض الدراسة على النحو التالي 

 ة  فـروض الـدراسـ: ثالثاً

مكن صياغة فروض أمما سبق وفي ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة فانه 

 : الدراسة الحالية كما يلي
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات المساندة االجتماعية بين ) ١

 .المرتفعات والمنخفضات على مقياس العنف الموجه ضد المرأة 

 –النفسي ( إحصائية بين متوسطات درجات نوع العنف ال توجد فروق ذات داللة ) ٢

 .الموجه ضد المرأة تبعاً لمتغير العمر عند أفراد العينة ، )  اللفظي-الجسدي 

 –النفسي ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات نوع العنف ) ٣

 . ضد المرأة طبقاً للحالة االجتماعية هالموج، )  اللفظي-الجسدي 

 –النفسي ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات نوع العنف ) ٤

 . ضد المرأة حسب المستوى االقتصادي ألفراد العينة هالموج، )  اللفظي-الجسدي 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أنواع المساندة االجتماعية ) ٥

 .فراد العينة للمرأة تبعاً لمتغير العمر عند أ

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أنواع المساندة االجتماعية ) ٦

 .للمرأة طبقا للحالة االجتماعية عند أفراد العينة 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أنواع المساندة االجتماعية ) ٧

 .د العينة للمرأة حسب المستوى االقتصادي عند أفرا

 - الجسدي –النفسي ( ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين نوع العنف ) ٨

 .و أبعاد المساندة االجتماعية المختلفة ،  ضد المرأة هالموج، ) اللفظي



 
        

 
 الفصل الثالث       

  منهج  و إجراءات الدراسة

 
 

 منهج الدراسة  

 مجتمع وعينة الدراسة 

 المستخدمة في الدراسةاألدوات  

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 : مـقـدمـة   

 ثم ومن، المنهج المستخدم في الدراسة حثة في هذا الفصل التعريف أوالً على تتناول البا

مع ، إعطاء وصف شامل وتفصيلي ألدوات الدراسة ثم ، توضح مجتمع وعينة الدراسة 

  ،باإلضافة إلى عرض صدق وثبات المقاييس، يح المقاييس المستخدمة توضيح طريقة تصح

ومقياس ، وأماني عبد المقصود السرسي أسماء مقياس المساندة االجتماعية إعداد ( وهي 

 . ) العنف من إعداد الباحثة

توضيح مع ، وتوضح الباحثة خالل هذا الفصل الخطوات المتبعة في إجراء الدراسة 

المتناسبة ، ومن ثم يتم عرض األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة ، ا أهدافها ونتائجه

 . والتي على أساسها تم تفسير النتائج،  كل فرض من فروض الدراسة مع

 : مـنـهـج الـدراسـة

لمعرفة ، ) باطي  و السببي المقارناالرت( تعتمد الباحثة في دراستها على المنهج الوصفي 

متغير العمر والوضع تبعاً ل، ) لفظي، جسدي ، نفسي ( أنواع العنف  مابينفروقهل هناك 

 .لنساء العينة االقتصادي والحالة االجتماعية 

من  ، الصديقاتمن قبل (  بين المساندة االجتماعية بأنواعها الثالثة الفروقمعرفة كذلك و

االقتصادي والحالة متغير العمر والوضع تبعاً ل، ) الرضا الذاتي عن المساندة، قبل األسرة 

ومعرفة العالقة ما بين أنواع العنف الموجه ضد المرأة وأبعاد المساندة ، االجتماعية للمرأة 

 . االجتماعية المختلفة 

و يحقق اإلجابة على ، المنهج الوصفي يتناسب مع أهداف الدراسة فأن ، وعليه نجد 

 .و يساعد على التحقق من الفروض ، افتراضاتها 

 :الـدراسـة مجـتـمـع 

مجتمع الدراسة هو مجتمع النساء بمدينة مكة المكرمة من مختلف األعمار والمستويات 

 .  هـ ١٤٢٨-١٤٢٧ في العام ،العلمية و االجتماعية 



 : عينة الدراسة  

امرأة من مختلف األوضاع )  ٣٥٠(تكونت عينة الدراسة في صورتها األولية من 

حيث كان مدى أعمار اإلناث ، واألعمار ، تعليمية ومختلف المستويات ال، االجتماعية 

امرأة بمتوسط ) ٣٠٠(وقد بلغت العينة النهائية األساسية ،  ) ٥٠ - ١٥(المفحوصات من 

 : استبيان لألسباب التالية) ٥٠(وقد تم استبعاد  ،) ٣٤ - ٣٠(أعمار مقداره 

نساء من أفراد ) ٦ (ندهوبلغ عد،  اإلجابة على احد المقياسين ن النساء الالتي لم يكمل-

 .العينة

وخاصة مقياس ،  لم تكن إجابتهن جادة وصادقة ومنطقية على المقياسين يالنساء الالت -

 .امرأة من افراد العينة ) ٤٤ (نوبلغ عدده،  ضد المرأة ةالعنف الموج

  :وصف عينة الدراسة

 :توصيف عينة الدراسة وفقاً لمصادر اختيار العينة / أوالً 

وطالبات ، معلمات المدارس الثانوية و ، مجموعة من طالبات على ت العينة شملحيث 

هذا باإلضافة إلى احتواء ،  وفنيات أشعة،  المستشفياتوالممرضات في ، جامعة أم القرى 

حيث تم اختيارهن ، العينة على مجموعة من ربات المنازل الغير عامالت من المتعلمات 

 .حسب المتاح 

 

 

 

 



 

 :ضح توصيف عينة الدراسة وفقاً لمصادر اختيار العينة يو) ١(جدول 

 النسبة المئوية العدد  مصدر اختيار العينة

 %٩ ٢٧  ربات المنازل

 %٢ ٦ الثانوية الثامنة

 %٢,٦ ٨ الثانوية التاسعة

 %١ ٣ الثانوية الحادية عشر

 %٢,٣ ٧ الثانوية الثالثة عشر

 

 

 معلمات

 %٢ ٦ الثانوية السابعة عشر

 %٣٢,٦ ٩٨ مختلف أقسام جامعة أم القرى طالبات جامعة

  %١٠ ٣٠ مستشفى الملك عبد العزيز

 ممرضات
 %٥ ١٥ مستشفى النور

  %٤,٦ ١٤ مستشفى الملك عبد العزيز

 فنيات أشعة
 %٣,٦ ١١ مستشفى النور

 %١,٦ ٥ جامعة أم القرى أساتذة الجامعة

 %٥ ١٥ الثانوية الثامنة

 %٤ ١٢ الثانوية التاسعة

 %٦ ١٨ الثانوية الحادية عشر

 %٣,٣ ١٠ الثانوية الثالثة عشر

 

 

 طالبات ثانوية

 %٥ ١٥ الثانوية السابعة عشر

 %١٠٠ ٣٠٠ المجموع الكلي

 

 

 

 

 



 

   :الحالة االجتماعية -

  .يوضح عدد أفراد العينة والنسبة المئوية من حيث الحالة االجتماعية ) : ٢( جدول 

 

 االجتماعيةالحالة 
 

 عدد أفراد العينة في كل فئة من فئات الحالة االجتماعية
 

 النسبة المئوية

  %٦٨,٣ ٢٠٥ عازبة ١

  %٢٤,٧ ٧٤ متزوجة ٢

  %٥,٣ ١٦ مطلقة ٣

  %١,٧ ٥ أرملة ٤

  %١٠٠ ٣٠٠ اإلجمالي

 

 

 : العمر -

  .يوضح عدد أفراد العينة والنسبة المئوية من حيث العمر ) : ٣( جدول 

 

 عدد أفراد العينة في كل فئة من فئات العمر العمر
 

 النسبة المئوية

٢٣،٣ ٧٠ )١٩-١٥( ١%  

٢٢,٧ ٦٨ )٢٤-٢٠( ٢%  

٩,٠ ٢٧ )٢٩-٢٥( ٣%   

٢٩,٦ ٨٩ )٣٤-٣٠( ٤%   

١٠,٠ ٣٠ )٣٩-٣٥( ٥%  

   %٥,٣ ١٦ ) فما فوق-٤٠( ٦

  %١٠٠ ٣٠٠ اإلجمالي

 

 

 

 

 



  .اد العينة والنسبة المئوية من حيث الدخليوضح عدد أفر ) : ٤(جدول  :الدخل  -

 الدخل
 

 النسبة المئوية عدد أفراد العينة في كل فئة من فئات الدخل

١٨,٣ ٥٥ )١٩٩٩-١٠٠٠( ١%  

١٤,٣ ٤٣ )٢٩٩٩-٢٠٠٠( ٢%  

١٥,٠ ٤٥ )٣٩٩٩-٣٠٠٠( ٣%  

١٥,٠ ٤٥ )٤٩٩٩-٤٠٠٠( ٤%  

  %٣٧,٣ ١١٢ ) فما فوق-٥٠٠٠( ٥

  %١٠٠ ٣٠٠ اإلجمالي

   

يوضح عدد أفراد العينة و النسبة المئوية من حيث  ) : ٥( جدول :  عدد أفراد األسرة -

 .عدد أفراد األسرة 

 

 عدد أفراد األسرة
 

 عدد تكرار العينة من حيث عدد أفراد األسرة
 

 النسبة المئوية

٠,٣ ١ ١%  

٢,٠ ٦ ٢%  

٧,٠ ٢١ ٣%  

١٠,٠ ٣٠ ٤%  

١٢،٧ ٣٨ ٥%  

١٢,٣ ٣٧ ٦%  

١٦,٣ ٤٩ ٧%  

١٠,٠ ٣٠ ٨%  

١٠,٠ ٣٠ ٩%  

٦,٣ ١٩ ١٠%  

٤,٧ ١٤ ١١%  

٤,٠ ١٢ ١٢%  

٠,٣ ١ ١٣%  

١,٠ ٣ ١٤%  

٢,٣ ٧ ١٥%  

   %١٠٠ ٣٠٠ اإلجمالي



 :األدوات المستخدمة في الدراسة 

وتتمثل هذه ، التي تقيس متغيرات الدراسة الحالية ، استخدمت الباحثة األدوات     وقد 

 :الياألدوات في الت

 .من إعداد الباحثة ،  ضد المرأة هالموج) اللفظي ، الجسدي ، النفسي (مقياس العنف  -

 .مقصود إعداد أسماء السرسي و أماني عبد ال ، مقياس المساندة االجتماعية -

 :وصف األدوات   

 . ) ٢٠٠٧ ( إعداد الباحثة :  مقياس العنف الموجه ضد المرأة  - ١

 خطوات إعداد المقياس

ومحاولة ،  واالجتماعي للعنف بأنواعه النفسي والتراث األدبياتعت الباحثة على  اطل-١

قامت باالطالع على األبحاث والدراسات كما ، تحديده وفصله عن المفاهيم األخرى كالعدوان 

باإلضافة إلى ، التي تناولت موضوع العنف واإلساءة إلى المرأة  واألجنبيةالسابقة العربية 

إعداد ، مقياس تشخيص العنف ( مثل التراث النفسي من مقاييس عن العنف بعض ما يحتويه 

في عمل استبيان ، )إعداد هبة علي حسن ، ومقياس اإلساءة إلى المرأة ، زينب شقير 

 . وإعداد المقياس بموضوع العنف الموجه ضد المرأة

ي أو أي سلوك يقصد به األذى أو الضرر النفس: ووضع تعريف له وهو تحليل العنف  -٢

 لكل نوع من األساسية ووضع البنود أبعادهتحديد ومن ثم ، الجسمي أو اللفظي للمرأة 

 .أنواع العنف المقترحة  في المقياس 

،  اختيار العبارات التي تمثل كل نوع من أنواع العنف الثالثة المستخدمة في المقياس -٣

ة العنف الموجه ضد ع و درجعبارة تهدف إلى تحديد نو) ٥٢(حيث يتكون المقياس من 

 :و الذي يتكون من  ثالث مقاييس فرعية ألنواع  العنف وهي، المرأة

  The psychological violence :العنف النفسي ) أ(

عبارة من مجموع عبارات المقياس وهو أي  فعل أو قول من قبل ) ٢٣(ويشتمل على 

 هذا اإليذاء، اإليذاء اللفظي الفرد يؤدي أو قد يؤدي إلى إيذاء الفرد األخر  نفسياً ويشمل



الوعيد –وتصرفات العزل أو السيطرة أو التحكم أو اإلكراه أو التهديد ، و االهانة والعاطفي 

 .للفردالجسدي 

 The bodily violenceالعنف الجسدي ) ب (

عبارة من مجموع عبارات المقياس و يشير إلى استخدام القوة ) ١٧(ويشتمل على 

 . اتجاه اآلخرين من اجل إيذائهم وإلحاق أضرار جسمية بهم الجسدية بشكل متعمد

 The verbal violence : العنف اللفظي) ج(    

عبارة من مجموع عبارات المقياس يشير إلى أي كلمة أو عبارة ) ١٤(ويشتمل على 

 .وهو التعبير بالشتم والسب واستخدام ألفاظ سيئة مع اآلخرين ، تحدث ضرراً معنوياً 

  ، يالءم البيئة المحلية و واضح وصياغتها بأسلوب بسيط ،  العبارات لغوياً مراجعة  -٤

 .و يتناسب مع ثقافة النساء المفحوصات، و يتناسب مع قيم وعادات المجتمع السعودي

 عرض المقياس على مجموعة من المحكمين من أساتذة قسم علم النفس بجامعة أم ثم -٥

و تقيس ما ، ك للتأكد من أن الفقرات واضحة وذل ،) ١(انظر إلى الملحق رقم( القرى 

و مالئمة طريقة التصحيح  ، و قد ، بعاد الفرعية ومالئمة العبارات لألصممت من اجله ، 

على العبارات المصممة لقياس األبعاد الفرعية  % ٩٠بلغت نسبة االتفاق بين المحكمين  

 .  لمقياس العنف الموجه ضد المرأة 

 وضوح  ،وكانت النتيجة، امرأة ) ٥٠(ينة استطالعية عددها  كما تم تطبيقه على ع -٦

وقد الحظت الباحثة عدم استجابة العديد ، العبارات من ناحية اللغة والمفهوم لعينة الدراسة 

وتم التغلب على خصوصية المقياس بوضع كل مقياس في ، من النساء على مقياس العنف 

وكانت النتائج ، ة درجة الخصوصية لزياد، مظروف يغلق من قبل المفحوصة مباشرة 

 .جيدة 

و عبارات ، صدق و ثبات المقياس ككل مع األبعاد الفرعية   وبعد مراجعة -٥

 :كما يلي أصبح عدد بنود المقياس في صورته النهائية المقياس مع الدرجة الكلية للمقياس،

 .بند للعنف النفسي ) ٢٢* (

 .بند للعنف الجسدي ) ١٧*(

 .ف اللفظي بند للعن) ١٣*(



  :تصحيح المقياس 

 المفحوصة على كل بند من بنود المقياس بإجابة بعد أن تجيبتصحيح المقياس يتم 

 : واحدة من بين خمس اختيارات هي

 إذا خمسة درجاتبحيث تعطى المفحوصة  .نادراً ،  قليالً،  أحياناً،  غالباً،  دائماً

وثالثة درجات إذا كانت ، ) غالباً(ت اإلجابة  إذا كانو أربع درجات، ) دائماً(كانت اإلجابة 

 إذا كانت اإلجابة درجة واحدة، ) قليالً( إذا كانت اإلجابة و درجتان، ) أحياناً(اإلجابة 

 :ويتم حساب الدرجات على النحو التالي  ، )نادراً(

تتراوح الدرجة التي يمكن أن تحصل عليها المفحوصة في هذا البعد  :العنف النفسي ) أ(

ويندرج تحت هذا البعد في المقياس الفرعي للعنف النفسي الموجة ، درجة ) ١١٠-٢٢(ا بين م

، ٤١، ٤٠، ٢٩، ٢٨، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٤، ٢٣، ٨، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢ ،١(للمرأة العبارات 

٤٦، ٤٥، ٤٤، ٤٣، ٤٢( 

وتتراوح الدرجة التي يمكن أن تحصل عليها المفحوصة في : العنف الجسدي ) ب(

درجة ويندرج تحت هذا البعد في المقياس الفرعي للعنف ) ٨٥-١٧(د ما بين هذا البع

، ٣٣، ٣٢، ٣١، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠ ، ٩( الجسدي الموجة ضد المرأة العبارات 

٥٢، ٥١، ٥٠، ٤٩، ٤٨، ٣٦، ٣٥، ٣٤.(  

وتتراوح الدرجة التي يمكن أن تحصل عليها المفحوصة في هذا : العنف اللفظي) ج(    

درجة ويندرج تحت هذا البعد في المقياس الفرعي للعنف اللفظي ) ٦٥-١٣(ا بين البعد م

، ٣٨، ٣٧، ٣٠، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩، ،١٨، ١٧، ١٦ ، ١٥(الموجة ضد المرأة العبارات 

٤٧، ٣٩(  . 

وتكون الدرجة الكلية للعنف الموجة ضد المرأة على هذا المقياس تتراوح ما بين 

 .درجة ) ٢٦٠ -٥٢(

 

 



 :  وصدق مقياس العنف حساب ثبات

 في الدراسة االستطالعية : أوالً    

 :العنف الموجة ضد المرأة ثبات مقياس ) أ

وذلك لكل بعد من ، والتجزئة النصفية ، تم حساب ثبات المقياس بطريقتي آلفا كرونباخ 

  )٦( أبعاد المقياس في الدراسة االستطالعية واظهر التحليل عن بيانات الجدول التالي رقم 

 

ألفا كرونباخ و التجزئة النصفية : يوضح قيم معامالت الثبات بطريقتي  ) : ٦( جدول 

 )٥٠= ن  (ألبعاد مقياس العنف للعينة االستطالعية 

  التجزئة النصفية

 عدد البنود

 

 أبعاد المقياس

 

 جتمان  براون-سبيرمان  آلفا كرونباخ

 ٠,٩٤٨ ٠,٩٤٨ ٠,٩٤٢ العنف النفسي ٢٢

 ٠,٩٧٦ ٠,٩٨١ ٠,٩٦٦ ف الجسديالعن ١٧

 ٠,٩٣ ٠,٩٤٩ ٠,٩٤ العنف اللفظي ١٣

 ٠,٨١٨ ٠,٩١٨ ٠,٨٨٧ الدرجة الكلية للمقياس ٥٢

 

 

ألفا كرونباخ والتجزئة   : أن جميع قيم معامالت الثبات بطريقتي        ) ٦ ( يتضح من الجدول       

) ٠,٩٨ – ٠,٩٣ ( النصفية لمقياس العنف الموجه ضد المرأة مرتفعة ، حيث تراوحت ما بين           

و هي بـذلك     ) ٠,٦٠( مما يدعم استخدام المقياس ،  حيث أن قيم معامالت الثبات أكبر من              

و كلمـا زادت     ) ٠,٨ – ٠,٧( تكون مقبولة ، و أفضل قيمة مقبولة للمعامالت تكون ما بين            

 .القيمة كان أفضل 

 

 



 :العنف الموجه ضد المرأة صدق مقياس ) ب 

 عن طريق إيجاد معامل االتساق الداخلي للعبارات وذلك من تم حساب صدق المقياس

خالل حساب معامالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات المقياس مع الدرجة الكلية لعبارات 

 :واظهر التحليل عن بيانات الجدول التالي، البعد الذي ينتمي إليه 

 العنف من عبارات مقياس يوضح قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة ) : ٧( جدول 

 ) ٥٠= ن ( ي تنتمي إليه للعينة االستطالعية و الدرجة الكلية للبعد الذ

 العنف اللفظي العنف الجسدي العنف النفسي
 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

٠,٨٣ ١٥ **٠,٨٢ ٩ **٠,٦٧ ١** 
٠,٧٥ ١٦ **٠,٧٩ ١٠ **٠,٦٩ ٢** 
٠,٧٤ ١٧ **٠,٧٨ ١١ **٠,٦٠ ٣** 
٠,٨٢ ١٨ **٠,٧٧ ١٢ **٠,٦٥ ٤** 
٠,٦٧ ١٩ **٠,٧٦ ١٣ **٠,٦٩ ٥** 
٠,٧٩ ٢٠ **٠,٨٨ ١٤ **٠,٨٠ ٦** 
٠,٨٤ ٢١ **٠,٨٧ ٣١ **٠,٤٥ ٧** 
٠,٨٠ ٢٢ **٠,٧١ ٣٢ **٠,٧٠ ٨** 
٠,٦٨ ٣٠ **٠,٨٠ ٣٣ **٠,٨٤ ٢٣** 
٠,٤٩ ٣٧ **٠,٨٢ ٣٤ **٠,٧٣ ٢٤** 
٠,٨٢ ٣٨ **٠,٩٠ ٣٥ **٠,٥٩ ٢٥** 
٠,٨٣ ٣٩ **٠,٩٠ ٣٦ **٠,٥٠ ٢٦** 
٠,٨٠ ٤٧ **٠,٨٩ ٤٨ **٠,٥٠ ٢٧** 

٠,٨٥ ٤٩ **٠,٦٤ ٢٨** 

٠,٨٩ ٥٠ **٠,٧٧ ٢٩** 

٠,٤٣ ٥١ **٠,٧٤ ٤٠** 

٠,٨٤ ٥٢ **٠,٨٢ ٤١** 

 

٠,٨٠ ٤٢** 

٠,٧٢ ٤٣** 

٠,٥٦ ٤٤** 

٠,٧٣ ٤٥** 

٠,٧٩ ٤٦** 

 

 )٠,٠١(تباط ذات داللة إحصائية عند مستوى معامل االر** 



أن جميع قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات ) ٧(ويتضح من الجدول   

 والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه ذات داللة إحصائية عند العنف الموجه ضد المرأةمقياس 

هذا يشير إلى و ) ٠,٩٠ – ٠,٤٣( نحيث تراوحت معامالت االرتباط ما بي ،) ٠,٠١(مستوى 

 .   صدق االتساق الداخلي للمقياس

  يوضح معامل االرتباط بين درجة كل بند والدرجة الكلية لمقياس العنف ) :٨(جدول 

 العنف اللفظي العنف الجسدي العنف النفسي
 باطمعامل االرت رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

٠,٧٧٠ ١٥ **٠,٧٠١ ٩ **٠,٥٨٤ ١** 
٠,٧٨٣ ١٦ **٠,٣٩٠ ١٠ **٠,٥٧٤ ٢** 
٠,٦٨٦ ١٧ **٠,٥٩٥ ١١ **٠,٣٣٨ ٣** 
٠,٧٧٣ ١٨ **٠,٦١١ ١٢ **٠,٦٣٠ ٤** 
٠,٦٤٨ ١٩ **٠,٥٩٥ ١٣ **٠,٥٥٤ ٥** 
٠,٧٠٧ ٢٠ **٠,٦٧٤ ١٤ **٠,٤٨٩ ٦** 
٠,٦٨٢ ٢١ **٠,٧٠٩ ٣١ **٠,٥٢٣ ٧** 
٠,٦٩٤ ٢٢ **٠,٥٨١ ٣٢ **٠,٦١٧ ٨** 
٠,٧٣٦ ٣٠ **٠,٦٢٩ ٣٣ **٠,٦٨٨ ٢٣** 
٠,٦٦٠ ٣٧ **٠,٤٧٠ ٣٤ **٠,٧٣٦ ٢٤** 
٠,٤٤٨ ٣٨ **٠,٦٨٦ ٣٥ **٠,٥١٦ ٢٥** 
٠,٧٤٦ ٣٩ **٠,٦٥٨ ٣٦ **٠,٦٢٣ ٢٦** 
٠,٧٥٨ ٤٧ **٠,٦٨٩ ٤٨ **٠,٤١٨ ٢٧** 

٠,٥٥١ ٤٩ **٠,٥١٤ ٢٨** 

٠,٦٨٧ ٥٠ **٠,٧٠١ ٢٩** 

٠,٥٣٦ ٥١ **٠,٥٩٠ ٤٠** 

٠,٤٩٨ ٥٢ **٠,٦٤٣ ٤١** 

 

٠,٧٩٨ ٤٢** 

٠,٥٨٧ ٤٣** 

٠,٥٥٧ ٤٤** 

٧٣٨،.٠ ٤٥** 

٠,٦١٠ ٤٦** 

 

 )٠,٠١(معامل االرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى ** 

 بند والدرجة الكلية أن جميع قيم معامالت االرتباط بين درجة كل ) ٨(ويتضح من الجدول 

حيث تراوحت  ،) ٠,٠١(ات داللة إحصائية عند مستوى ذ،  العنف الموجه ضد المرأةمقياس ل



هذا يشير إلى صدق االتساق الداخلي و ) ٠,٧٨٣ – ٠,٣٣٨(معامالت االرتباط ما بين 

 .  للمقياس

يوضح قيم معامالت االرتباط بين مجموع درجات كل بعد من األبعاد الرئيسية ) : ٩(جدول 

 للمقياس في الدراسة جة الكليةو الدرالعنف الموجه ضد المرأة الثالث لمقياس 

 :االستطالعية

 معامل االرتباط األبعاد الرئيسية الثالث لمقياس العنف الموجه للمرأة

 **٠,٩٦١ مجموع العنف النفسي

 **٠,٩٠٤ مجموع العنف الجسدي

 **٠,٩٢٩ مجموع العنف اللفظي

 )٠,٠١(معامل االرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى **

مجموع درجات كل بعد من أن جميع قيم معامالت االرتباط بين ) ٩(من الجدول ويتضح     

 ذات داللة األبعاد الرئيسية الثالث لمقياس العنف الموجه للمرأة  و الدرجة الكلية للمقياس 

)               ٠,٩٠ – ٠,٤٣( حيث تراوحت معامالت االرتباط ما بين  ،) ٠,٠١(إحصائية عند مستوى 

وتشير جميع النتائج إلى أن مقياس العنف  . ر إلى صدق االتساق الداخلي للمقياسهذا يشيو 

لمرأة يتمتع بقدر كبير من الصدق والثبات مما يطمئن إلى صحة النتائج ضد االموجه 

 .المستخلصة منه أثناء استخدامه في الدراسة الحالية

 : في الدراسة األساسية : ثانياً 

 :جه ضد المرأةالعنف الموثبات مقياس ) أ 

وذلك لكل بعد من ، والتجزئة النصفية ، تم حساب ثبات المقياس بطريقتي آلفا كرونباخ 

  : )١٠( أبعاد المقياس في الدراسة األساسية واظهر التحليل عن بيانات الجدول التالي رقم 

 



 ألفا كرونباخ و التجزئة النصفية: يوضح قيم معامالت الثبات بطريقتي ) : ١٠( جدول 

 ) ٣٠٠= ن  ( الموجه ضد المرأة للعينة الكلية العنفألبعاد مقياس 

  التجزئة النصفية

 عدد البنود
 

 أبعاد المقياس
 

 آلفا كرونباخ
 جتمان  براون-سبيرمان 

 ٠,٩١ ٠,٩١ ٠,٩٢ العنف النفسي ٢٢

 ٠,٩٥ ٠,٩٥ ٠,٩٤ العنف الجسدي ١٧

 ٠,٨٩ ٠,٨٩ ٠,٩٠ العنف اللفظي ١٣

 ٠,٨١٨ ٠,٩١٨ ٠,٨٨٧لية للمقياسالدرجة الك ٥٢

     

ألفا كرونباخ          : أن جميع قيم معامالت الثبات بطريقتي  ) ١٠ (يتضح من الجدول     

والتجزئة النصفية لمقياس العنف الموجه للمرأة مرتفعة ،حيث تراوحت ما بين                

يم معامالت الثبات أكبر من        مما يدعم استخدام المقياس ، حيث أن ق) ٠,٩٥ – ٠,٨٩( 

و هي بذلك تكون مقبولة ، و أفضل قيمة مقبولة للمعامالت تكون ما بين            ) ٠,٦٠( 

 .و كلما زادت القيمة كان أفضل  ) ٠,٨ – ٠,٧( 

 :العنف الموجه ضد المرأة صدق مقياس ) ب

لعبارات وذلك من تم حساب صدق المقياس عن طريق إيجاد معامل االتساق الداخلي ل

خالل حساب معامالت االرتباط بين كل عبارة من عبارات المقياس مع الدرجة الكلية لعبارات 

 : ) ١١(  التحليل عن بيانات الجدول واظهر، البعد الذي ينتمي إليه 

 

 

 



يوضح قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات مقياس  ) : ١١( جدول 

 ) ٣٠٠ = ن ( ي تنتمي إليه للعينة الكلية لكلية للبعد الذ و الدرجة االعنف

 العنف اللفظي العنف الجسدي العنف النفسي

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

٠,٨٢ ١٥ **٠,٧٩ ٩ **٠,٦٢ ١** 
٠,٨٤ ١٦ **٠,٥٣ ١٠ **٠,٦٤ ٢** 
٠,٧٤ ١٧ **٠,٦٨ ١١ **٠,٣٧ ٣** 
٠,٧٧ ١٨ **٠,٦٩ ١٢ **٠,٦٦ ٤** 
٠,٧١ ١٩ **٠,٦٩ ١٣ **٠,٥٩ ٥** 
٠,٧٣ ٢٠ **٠,٨٥ ١٤ **٠,٥١ ٦** 
٠,٧١ ٢١ **٠,٧٧ ٣١ **٠,٥٦ ٧** 
٠,٧١ ٢٢ **٠,٧٢ ٣٢ **٠,٦٢ ٨** 
٠,٧٧ ٣٠ **٠,٦٤ ٣٣ **٠,٦٨ ٢٣** 
٠,٧٣ ٣٧ **٠,٦٠ ٣٤ **٠,٧٤ ٢٤** 

٠,٥٨ ٣٨ **٠,٨٣ ٣٥ **٠,٥٩ ٢٥** 

٠,٧٩ ٣٩ **٠,٨٢ ٣٦ **٠,٦٩ ٢٦** 

٠,٧٧ ٤٧ **٠,٧٨ ٤٨ **٠,٤٦ ٢٧** 

٠,٦٩ ٤٩ **٠,٦٠ ٢٨** 

٠,٨١ ٥٠ **٠,٦٩ ٢٩** 

٠,٥٣ ٥١ **٠,٦١ ٤٠** 

٠,٦٧ ٥٢ **٠,٦٦ ٤١** 

 

٠,٦٧ ٤٢** 

٠,٦٢ ٤٣** 

٠,٦٢ ٤٤** 

٠,٧٧ ٤٥** 

٠,٥٨ ٤٦** 

 

 )٠,٠١(معامل االرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى **  



أن جميع قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من ) ١١(ويتضح من الجدول      

 والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه ذات داللة العنف الموجه ضد المرأةعبارات مقياس 

  )              ٠,٨٥ – ٠,٣٧( حيث تراوحت معامالت االرتباط ما بين  ،) ٠,٠١(إحصائية عند مستوى 

  .هذا يشير إلى صدق االتساق الداخلي للمقياسو 

 :  المساندة االجتماعية  مقياس-٢

 ) :١٩٩٧(عبد المقصود و أماني السرسي أسماء إعداد 

  :وصف المقياس 

ويتكون المقياس ، ) ١٩٨٧ (,.Dunn,S.et alقام بإعداد هذه األداة سوزان ديون وآخرون 

وباستخدام التحليل ، كما يدركها األفراد ، جتماعية بهدف تقدير المساندة اال،  عبارة ٢٥من 

المساندة من قبل :  أسفر عن ظهور أربع عوامل فرعية هي، العاملي للمكونات األساسية 

والرضا الذاتي عن ، والمساندة من قبل األسرة ، والمساندة من قبل الجيران ، األصدقاء 

ات مساندة األصدقاء مع عبارات مساندة قاموا بدمج عبار،  المقياس يولكن معد،  المساندة

المساندة من قبل النظراء : ة عوامل هي ومن ثم أصبح عدد العوامل للمقياس ثالث، الجيران 

 . والرضا الذاتي عن المساندة، والمساندة من قبل األسرة ، )  األصدقاء-الجيران(

كان معامل الثبات ، الث بطريقة آلفا كرونباخ لألبعاد الفرعية الث، وبحساب ثبات المقياس 

 .على الترتيب) ٠,٧٣(، ) ٠,٨٧(، ) ٠,٩١(

أسماء السرسي و أماني عبد ( حيث قامت الباحثتان : المقياس بصورته العربية* 

، الترجمة إلى العربية :  وقد مرت عملية إعداده بخطوات هي،  بترجمة المقياس، ) المقصود 

ولتقنين المقياس تم تطبيقه على ، وعلم النفس ، ثم عرضها على المختصين في اللغة العربية 

 .  طالب وطالبة في المرحلة الثانوية١٠٠عينه مكونة من 

صدق : هي و، للتأكد من صدق المقياس  تجراءاإاتبعت الباحثتان عدة  : صدق المقياس

فقد عرض ، فيما يتعلق بصدق المحكمين أما .  وصدق المحك ، وصدق البناء ، المحكمين 

حيث كان االتفاق ،  والصحة النفسية بالجامعات المصرية، مسة من أساتذة علم النفس على خ

 . على فقرات المقياس



االتساق الداخلي لألداة فقد استخدمت الباحثتان ثالث : أما بالنسبة لصدق البناء ويقصد به 

 : مستويات هي

ة في األبعاد بين درجة كل عبارة من العبارات المتضمن، حساب معامالت االرتباط  -

 . الدرجة الكلية للبعدبين الرئيسية الثالث و

الدرجة بين بين درجة كل بعد من األبعاد الرئيسية الثالث و، حساب معامل االرتباط  -

 . الكلية للمقياس

بين درجة كل عبارة من العبارات المتضمنة في المقياس ، حساب معامالت االرتباط  -

 . الدرجة الكلية للمقياسبين و

وصالحيته لالستخدام ، مما يشير إلى صدق المقياس ،  معامالت االرتباط مرتفعة تنوكا

 . فيما صمم من اجله

فقد تم حساب معامل االرتباط بين الدرجات التي حصل ، أما فيما يتعلق بصدق المحك 

وبين درجاتهم على مقياس المساندة ، ) ١٠٠=ن(عليها المفحوصين على المقياس الحالي 

حيث تم التوصل إلى معامل ارتباط قيمته  ،) ١٩٩٤(ة إعداد أمينة مختار االجتماعي

 ) .٠,٠١( وهو معامل موجب ودال عند مستوى ،)٠,٦٤٥(

 :  تم حساب الثبات بطريقتين هما وقد:ثبات المقياس 

على مجموعة ، حيث تم تطبيقه مرتين بفاصل أسبوعين ، طريقة إعادة التطبيق )  أ 

وبحساب معامل االرتباط بين درجات المجموعتين كان ، وطالبة  اً طالب)٥٠(قوامها 

 .  أن المقياس يتمتع بدرجة ثبات عالية علىمما يدل، وهو معامل ثبات عال ) ٠,٧٣١(

مما يطمئن ، وهو معامل عال  ، )٠,٨٥٧(طريقة آلفا كرونباخ وكان معامل الثبات )  ب 

 . إلى إمكانية استخدام المقياس

 :طريقة التصحيح  

،  دائماً  : على كل بند من بنود المقياس بإجابة واحدة من ثالثة وهية المفحوصتبدأ بإجابة

ودرجتان إذا ، إذا كانت اإلجابة دائما ،  ثالث درجات ةعطى المفحوصتبحيث ، نادرا ، أحيانا 



 ،ية في حالة العبارات االيجاب، ودرجة واحدة إذا كانت اإلجابة نادرا ، كانت اإلجابة أحيانا 

بينما في  ، )٧٥(و ) ٢٥(حصل عليها المفحوصة ما بين توبذلك يتراوح مدى الدرجات التي 

 إذا كانت درجة واحدة،  الدرجات بحيث تعطى المفحوصةتعكس ، حالة العبارات السلبية 

 .  إذا كانت اإلجابة نادراوثالث درجات، ودرجتان إذا كانت اإلجابة أحيانا ، اإلجابة دائما 

، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٤، ٨، ٦، ٣، ٢ (في العبارات ذات األرقام العبارات السالبة وتتمثل

، ١٠، ٩، ٦، ٥، ٤، ١(ذات األرقام في حين تمثل العبارات االيجابية في العبارات  ) ٢٥

٢٤، ٢٣، ١٩، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٣، ١٢، ١١(.  

 : وصف مقياس المساندة االجتماعية في الدراسة الحالية

تحويل العبارات من صيغة الذكور إلى صيغة ب ىسو، غيير عبارات المقياس لم يتم ت    

حيث يتكون  ، ومن ثم تحويل اإلجابات من ثالث اختيارات إلى خمس اختيارات، اإلناث 

ولهذا ، بهدف قياس مستوى إدراك المساندة االجتماعية لدى النساء ، عبارة ) ٢٥(المقياس من 

 : س ثالث أبعاد فرعية هي ياالمق

 :الصديقات والنظيرات  المساندة االجتماعية من قبل -١

 من الدعم والمؤازرة والمساندة في أمور الصديقاتقدمه ت مدى ما  :ويقصد بهذا البعد

بثمانية ، مثل هذا البعد يو، وفي أثناء الحياة الضاغطة والظروف الصعبة ، الحياة العادية 

 )١٧، ١٦، ١١، ١٠، ٩، ٣، ٢، ١ (األرقامعبارات تحمل 

 : المساندة االجتماعية من قبل األسرة -٢

ألزواج وغيرهم  اآلباء واألمهات واإلخوة وا: (ويقصد بهذا البعد مدى ما تقدمه األسرة 

وفي أثناء ،  من دعم ومؤازرة ومساندة للفرد في أمور حياته العادية ،) من أفراد األسرة 

، ٥، ٤ (األرقامبسبعة عبارات تحمل ، البعد مثل هذا يو، الحياة الضاغطة والظروف الصعبة 

٢٠، ١٩، ١٨، ١٣، ١٢( 

 :  الشعور بالرضا الذاتي عن المساندة االجتماعية-٣

 عن ها ومدى رضا،ا  لكمية ونوعية المساندة المعطاة لهالمرأةمدى إدراك : ويقصد به 



، ٢١، ١٥، ١٤ ،٨، ٧، ٦ (األرقامبعشرة عبارات تحمل ، مثل هذا البعد يو، هذه المساندة 

٢٤ ،٢٥، ٢٣، ٢٢(     

، وقد تم تغيير عبارات المقياس ، )  امرأة٥٠( استطالعية عددها تم تطبيقه على عينةقد و

ثم عرضها على ، حتى تتناسب مع عينة الدراسة ، من الصيغة المذكرة إلى الصيغة المؤنثة 

 .المحكمين 

بإجابة واحدة من ،  المقياس  تجيب المفحوصة على كل بند من بنود: تصحيح المقياس 

بحيث تعطى المفحوصة  ، نادراً ،  قليالً،  أحياناً،  غالباً،دائماً : بين خمس اختيارات هي

وثالثة  ، )غالباً( إذا كانت اإلجابة أربع درجاتو، ) دائماً( إذا كانت اإلجابة خمسة درجات

 إذا و درجة واحدة، )  قليالً (ابة  إذا كانت اإلجو درجتان، ) أحياناً(درجات إذا كانت اإلجابة 

في حين تحصل المفحوصة على ،  وذلك بالنسبة للعبارات الموجبة، ) نادراً(كانت اإلجابة 

-٦-٣-٢(وتتمثل العبارات السالبة في العبارات رقم  ، درجات عكسية في العبارات العكسية

-٥-٤-١(رقم ات في حين تتمثل العبارات الموجبة في العبار،   )٢٥-٢٢-٢١-٢٠-١٤-٨

٢٤-٢٣-١٩-١٨-١٧-١٦-١٥-١٣-١٢-١١-١٠-٩-٧.( 

 :في الدراسة االستطالعية : أوالً 

 :ثبات المقياس ) أ

بطريقتي آلفا كرونباخ والتجزئة النصفية وذلك لكل بعد من أبعاد ،    تم حساب ثبات المقياس 

 :بيانات التالية لواظهر التحليل ا، مقياس المساندة االجتماعية في الدراسة االستطالعية 

ألفا كرونباخ و التجزئة النصفية : يوضح قيم معامالت الثبات بطريقتي  ) : ١٢( جدول 

  )٥٠= ن ( ألبعاد مقياس المساندة االجتماعية للعينة االستطالعية 

  التجزئة النصفية
عدد 
 البنود

 
 أبعاد المقياس

 

 -سبيرمان  آلفا كرونباخ
 جتمان براون

 ٠,٧٨٣ ٠,٧٨٧ ٠,٨٥٨ ن قبل الصديقاتالمساندة م ٨

 ٠,٧٦٥ ٠,٨٣٦ ٠,٨٢٢ المساندة من قبل األسرة ٧

الشعور بالرضا الذاتي عن  ١٠
 ٠,٤٣٥ ٠,٤٣٥ ٠,٤٤٧ المساندة االجتماعية

 ٠,٦٩٧ ٠,٧٨٣ ٠,٧٣٦ الدرجة الكلية للمقياس ٢٥



 : صدق المقياس) ب 

 : داخلي للعبارات و ذلك من خاللتم حساب صدق المقياس عن طريق إيجاد معامل االتساق ال

، بارات مقياس المساندة االجتماعيبين درجة كل عبارة من ع، معامالت االرتباط حساب  

 :)١٣(كما في جدول  ، في الدراسة االستطالعيةلية للبعد الذي تنتمي إليه الدرجة الكوبين 

ات مقياس يوضح قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبار) : ١٣(جدول 

           الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه للعينة االستطالعيةبين المساندة االجتماعية و 

  )٥٠= ن ( 

 المساندة من قبل األسرة المساندة من قبل الصديقات
الشعور بالرضا الذاتي عن 

 المساندة االجتماعية

 معامل االرتباط رقم العبارة طمعامل االرتبا رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

٠,٤٢٥ ٦ **٠,٦٦١ ٤ **٠,٦١٢ ١** 

٠,٥٤٣ ٧ **٠,٨١١ ٥ **٠,٦٦٤ ٢** 

٠,٣٧٦ ٨ **٠,٨٢٧ ١٢ **٠,٧٣٢ ٣** 

٠,٢٥٤ ١٤ **٠,٨٠٢ ١٣ **٠,٥٩٧ ٩ 

٠,٥٣٢ ١٥ **٠,٧٧١ ١٨ **٠,٧٨٧ ١٠** 

٠,٥٣٨ ٢١ **٠,٧٨٥ ١٩ **٠,٦٨٩ ١١** 

٠,٢٩٠ ٢٢ ٠,١٢٨ ٢٠ **٠,٨٢٣ ١٦* 

    ٠,٣٢٧ ٢٣* 

    ٠,٢٣٧ ٢٤ 

  ٠,٥٨٢ ٢٥** 

 )٠,٠٥(معامل االرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى     *

 )٠,٠١(معامل االرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى **  

، ) ١٤،٢٠،٢٤(وهي العبارات رقم ، نجد أن هناك عبارات لم تكن دالة ) ١٣(من الجدول    

ألنها عند إجراء الدراسة على فئة  ،في الدراسة االستطالعية ولكن لم تحذف من المقياس 

 .كبر أصبحت العبارات دالة إحصائياً أ

 



، لية لمقياس المساندة االجتماعيةوالدرجة الكبند بين درجة كل ، معامالت االرتباط حساب  

 :) ١٤(كما في جدول  ، في الدراسة االستطالعية

 درجة كل بند والدرجة الكلية لمقياس المساندة  يوضح معامل االرتباط بين) :١٤(جدول 

 .االجتماعية 

الشعور بالرضا الذاتي عن  المساندة من قبل األسرة المساندة من قبل الصديقات
 المساندة االجتماعية

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة
٠,٤١٢ ٦ **٠,٥٢٥ ٤ **٠,٥٤٣ ١** 

٠,٦٩٣ ٧ **٠,٦٣١ ٥ **٠,٥٣٠ ٢** 

٠,٢٤٧ ٨ **٠,٦٨٥ ١٢ **٠,٥٧٦ ٣** 

٠,٢٢٧ ١٤ **٠,٦٢٦ ١٣ **٠,٣٥٦ ٩** 
٠,٦٤٠ ١٥ **٠,٦١٣ ١٨ **٠,٥٥٢ ١٠** 

٠,٤١٤ ٢١ **٠,٦٠٤ ١٩ **٠,٣٤٧ ١١** 

٠,٢٦١ ٢٢ ٠,٠٥١ ٢٠ **٠,٤٧٢ ١٦** 

٠,٢٥٩ ٢٣   **٠,٥٥٨ ١٧** 
    ٠,٢٠٦ ٢٤** 

  ٠,٤٢٦ ٢٥** 

 )٠,٠٥(معامل االرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى     *
 )٠,٠١(معامل االرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى **  

 

مقياس ل  بين مجموع درجات كل بعد من األبعاد الرئيسية الثالثمعامالت االرتباطحساب  

العية كما في جدول ستطفي الدراسة االوبين الدرجة الكلية للمقياس المساندة االجتماعية 

)١٥. ( 

يوضح قيم معامالت االرتباط بين مجموع درجات كل بعد من األبعاد الرئيسية ) ١٥(جدول 

 :س في الدراسة االستطالعيةالدرجة الكلية للمقيابين الثالث لمقياس المساندة االجتماعية و 

 معامل االرتباط األبعاد الرئيسية الثالث لمقياس المساندة االجتماعية

 **٠,٧٦٤ مجموع مساندة الصديقات

 **٠,٧٥١ مجموع مساندة األسرة

 **٠,٨٢١ مجموع الرضا الذاتي عن المساندة

 )٠,٠١(معامل االرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى **  

 



 :في الدراسة األساسية : ثانياً 

 : ثبات المقياس) أ

ونباخ والتجزئة النصفية وذلك لكل بعد حساب ثبات المقياس بطريقتي آلفا كرقامت الباحثة ب   

من أبعاد مقياس المساندة االجتماعية في الدراسة األساسية واظهر التحليل البيانات التالية في 

  .)١٦(الجدول 

  

ألفا كرونباخ و التجزئة النصفية : يوضح قيم معامالت الثبات بطريقتي  ) : ١٦( جدول 

  )٣٠٠= ن  ( ينة الكليةللعألبعاد مقياس المساندة االجتماعية 

عدد  التجزئة النصفية

 البنود

 

 أبعاد المقياس

 

 جتمان  براون-سبيرمان  آلفا كرونباخ

 ٠,٦٧ ٠,٦٨ ٠,٧٨ المساندة من قبل الصديقات ٨

 ٠,٧١ ٠,٧٥ ٠,٧٨ المساندة من قبل األسرة ٧

 ٠,٦٠ ٠,٦١ ٠,٦٠ الشعور بالرضا الذاتي عن المساندة االجتماعية ١٠

٠,٦٩٧ ٠,٧٨٣ ٠,٧٣٦ الدرجة الكلية للمقياس ٢٥

 

ألفا كرونباخ و التجزئة : أن جميع قيم معامالت الثبات بطريقتي  ) ١٦ ( يتضح من الجدول

 )    ٠,٧٨ – ٠,٦٠( النصفية لمقياس المساندة االجتماعية مرتفعة ، حيث تراوحت ما بين 

 )                ٠,٦٠( ت أكبر من مما يدعم استخدام المقياس ، حيث أن قيم معامالت الثبا

 )    ٠,٨ – ٠,٧( و هي بذلك تكون مقبولة ، و أفضل قيمة مقبولة للمعامالت تكون ما بين 

 .و كلما زادت القيمة كان أفضل 

 

 :صدق المقياس ) ب

و ذلك ، عن طريق إيجاد معامل االتساق الداخلي للعبارات ،      تم حساب صدق المقياس 

مع الدرجة ، بين درجة كل عبارة من عبارات المقياس ،  معامالت االرتباط من خالل حساب

، و أظهر ) حيث يعتبر ذلك مؤشر لصدق المقياس ( الكلية لعبارات البعد الذي تنتمي إليه 

      ) . ١٧( التحليل عن بيانات الجدول 



ات مقياس بين درجة كل عبارة من عبار، يوضح قيم معامالت االرتباط  ) : ١٧( جدول 

 ) ٣٠٠ = ن ( ي تنتمي إليه للعينة الكلية الدرجة الكلية للبعد الذبين المساندة االجتماعية و 

 المساندة من قبل األسرة المساندة من قبل الصديقات
الشعور بالرضا الذاتي عن 

 المساندة االجتماعية

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

٠,٥٤ ٦ **٠,٦٠ ٤ **٠,٦٢ ١** 

٠,٦٦ ٧ **٠,٧٥ ٥ **٠,٤٨ ٢** 

٠,٤٢ ٨ **٠,٨١ ١٢ **٠,٥٩ ٣** 

٠,٣٤ ١٤ **٠,٧٢ ١٣ **٠,٥٦ ٩** 

٠,٥٦ ١٥ **٠,٨٠ ١٨ **٠,٧٧ ١٠** 

٠,٥١ ٢١ **٠,٧٨ ١٩ **٠,٥٩ ١١** 

٠,٤١ ٢٢ *٠,١٤ ٢٠ **٠,٦٩ ١٦** 

٠,٣٢ ٢٣   **٠,٧٢ ١٧** 

   ٠,١٩ ٢٤** 

 ٠,٥٣ ٢٥** 

 )٠,٠٥(معامل االرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى      *

 )٠,٠١(معامل االرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى **  

بين درجة كل عبارة من ، أن جميع قيم معامالت االرتباط ) ١٧(ويتضح من الجدول     

ية للبعد الذي تنتمي إليه ذات داللة الدرجة الكلبين و، عبارات مقياس المساندة االجتماعية 

حيث ) ٠,٠٥(عند دالة فإنها ، ) ٢٠(ما عدا العبارة رقم ) ٠,٠١(إحصائية عند مستوى 

هذا يشير إلى صدق االتساق و ،  ) ٠,٨١ – ٠,١٤( تراوحت معامالت االرتباط ما بين 

 .   الداخلي للمقياس

بشروط االختبار مساندة االجتماعية يتمتع إلى أن مقياس ال، السابقة  وتشير جميع النتائج    

مما يطمئن إلى صحة النتائج المستخلصة منه أثناء ، الصدق والثبات حيث من ،  الجيد

 .استخدامه في الدراسة الحالية



 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة 

 :استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية التالية للتحقق من فروض الدراسة

 . الختبار صحة الفرض األول) T-test) (ت (اختبار   -١

  تحليل التباين األحادي الختبار صحة الفرض الثاني والفرض الثالث والفرض الرابع -٢

 . والفرض الخامس والفرض السادس والسابع

الختبار صحة ) Pearson Correlation Coefficient(معامل االرتباط لبيرسون   -٣

 .الفرض الثامن

 ية المستخدمة في الدراسة الحاليةيوضح الفروض واألساليب اإلحصائ) : ١٨ (جدول

 األسلوب اإلحصائي المقياس نص الفرض الفرض

 

 األول

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في 

متوسطات درجات المساندة االجتماعية بين 

المرتفعات والمنخفضات على مقياس العنف 

 .الموجه ضد المرأة 

 مقياس العنف

 ضد المرأة هالموج

و مقياس المساندة 

 االجتماعية

 )ت(اختبار 

)T-test( 

 

 الثاني

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

 –النفسي ( متوسطات درجات نوع العنف 

الموجه ضد المرأة تبعاً )  اللفظي-الجسدي 

 .لمتغير العمر عند أفراد العينة 

 

مقياس العنف 

  ضد المرأةهالموج

 

تباين تحليل ال

 األحادي

 

 الثالث

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

 –النفسي ( متوسطات درجات نوع العنف 

الموجه ضد المرأة طبقاً )  اللفظي-الجسدي 

 .للحالة االجتماعية 

 

مقياس العنف 

  ضد المرأةهالموج

 

 

 

تحليل التباين 

 األحادي

 

 



 األسلوب اإلحصائي المقياس نص الفرض الفرض

 

 ابعالر

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في 

 –النفسي ( متوسطات درجات نوع العنف 

الموجه ضد المرأة )  اللفظي-الجسدي 

 .حسب المستوى االقتصادي ألفراد العينة 

 

مقياس العنف 

  ضد المرأةهالموج

 

تحليل التباين 

 األحادي

 

 الخامس

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

أنواع المساندة االجتماعية متوسطات درجات 

 .للمرأة تبعاً لمتغير العمر عند أفراد العينة 

 

مقياس المساندة 

 االجتماعية

 

تحليل التباين 

 األحادي

 

 السادس

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

متوسطات درجات أنواع المساندة االجتماعية 

للمرأة طبقا للحالة االجتماعية عند أفراد 

 .العينة 

 

قياس المساندة م

 االجتماعية

 

تحليل التباين 

 األحادي

 

 السابع

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 

متوسطات درجات أنواع المساندة االجتماعية 

للمرأة حسب المستوى االقتصادي عند أفراد 

 .العينة 

 

مقياس المساندة 

 االجتماعية

 

تحليل التباين 

 األحادي

 

 الثامن

باطيه ذات داللة إحصائية ال توجد عالقة ارت

 - الجسدي –النفسي ( بين نوع العنف 

و أبعاد ، الموجه ضد المرأة ) اللفظي

 .المساندة االجتماعية المختلفة 

مقياس العنف 

 الموجة ضد المرأة

ومقياس المساندة 

 االجتماعية

 

معامل ارتباط 

 Pearson بيرسون

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الفصل الرابع

 انتائج الدراسة ومناقشته

 الفرض األول 

 الفرض الثاني 

 الفرض الثالث 

 الفرض الربع 

 الفرض الخامس 

 الفرض السادس 

 الفرض السابع 

 الفرض الثامن 

 



 :عرض النتائج و تفسيرها :  أوالً  

فيما يلي عرض وتفسير ومناقشة للنتائج المترتبة على اختبار كل فرض من فروض 

 :الدراسة 

 : الفرض األول 

 :  أنه و ينص الفرض األول على

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات المساندة االجتماعية بين " 

 " .المرتفعات والمنخفضات على مقياس العنف الموجه ضد المرأة 

لمعرفة الفروق  ) T – test) ( ت ( تم استخدام اختبار ، و للتحقق من صحة هذا الفرض 

بين المرتفعات والمنخفضات على مقياس العنف ، في متوسطات درجات المساندة االجتماعية 

  .    الموجه ضد المرأة

 : كما يلي  ) ١٩( و نتج عن ذلك البيانات اإلحصائية التي يتضمنها الجدول رقم 

في متوسطات درجات المساندة  ومستوى الداللة لمعرفة الفروق) ت( يوضح قيمة ) : ١٩(جدول 

 ) :٣٠٠= ن (  ضات على مقياس العنف الموجه ضد المرأةبين المرتفعات والمنخف، االجتماعية 
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 الموجه ضد المرأة

 

٩٠ 
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٢٠,٥ 

 

 

٩,٥٨٩ ١٩٠ 

دالة عند 

مستوى 

)٠,٠١( 



 :نتائج التحليالت اإلحصائية التالية ) ١٩( و يتضح من الجدول 

بين  ،تماعية في متوسطات درجات المساندة االجتوجد فروق ذات داللة إحصائية  -

  .والمنخفضات على مقياس العنف الموجه ضد المرأة، المرتفعات 

حيث بلغت المتوسطات الحسابية في المساندة االجتماعية للنساء ذوات الدرجات المنخفضة 

للعنف الموجه ، وللنساء ذوات الدرجات المرتفعة ، ) ٧٧,١٦(لمرأة ضد اللعنف الموجه ، 

 الفروق لصالح النساء ذوات الدرجات المنخفضة للعنف الموجه وكانت، ) ٥٦,٦٦(لمرأة ضد ا

 ) .٠,٠١(وهي دالة عند مستوى ،  ) ٩,٥٨٩=  ت ( لمرأة حيث بلغت قيمة ضد ا

في ال توجد فروق ذات داللة إحصائية : وبذلك نرفض الفرض األول الذي ينص على انه 

ضات على مقياس العنف متوسطات درجات المساندة االجتماعية بين المرتفعات والمنخف

 . في عينة الدراسة الموجه ضد المرأة

 ونالحظ مما سبق أن النساء الحاصالت على درجات منخفضة على مقياس العنف -

التي تقدم لهن ويشعرن ، الموجه ضد المرأة يتمتعون بدرجات مرتفعة في المساندة االجتماعية 

، على مقياس العنف الموجه ضد المرأة مقارنه بالنساء الحاصالت على درجات مرتفعة ، بها 

 .حيث حصلن على درجات منخفضة في المساندة االجتماعية التي تقدم لهن ويشعرن بها 

وترى الباحثة أن ذلك يرجع إلى أن المساندة االجتماعية تحمل في طياتها معاني كثيرة 

تعبيرات التعاطف : وتتضمن أيضاً ، أهمها المعاضدة والمؤازرة والمعاونة وتقديم المساعدة 

وكذلك تمد المرأة ، والرعاية و الطمأنينة واالنتماء وبكونه محبوباً في المواقف الضاغطة 

المودة والصداقة والرعاية واالهتمام والحب والثقة في اآلخرين واإلحساس بالراحة : بمشاعر 

تتميز ، االجتماعية المرأة التي تتمتع بدرجة عالية من المساندة : وبالتالي فان ، واالنتماء 

ويكون لديها أيضا القدرة ، بالمودة واالحترام وزيادة الثقة بالنفس والقدرة على تحمل المشاق 

وذلك من خالل ما يقدمه لهن األهل ، على مقاومة و حل المشكالت والصعوبات بطريقة جيدة 

 .والصديقات من الدعم المادي والمعنوي 

ي ينشأ وسط أسرة مترابطة متعاونة يسودها المودة أن الفرد الذ) ٢٠٠٢:شعبان (ويرى 

ولديهم صفات قيادية تزيد من قدرة ، يصبحون أفراداً قادرين على تحمل المسئولية ، واآللفة 

 .الفرد على مقاومة اإلحباط وتقلل المعاناة النفسية لدى الفرد 



مية العالقات من تفسيرات حول أه ) ٢٠٠١( هريدي ، وهذا يتفق مع ما أضافه جاب اهللا 

 :االجتماعية في الحفاظ على الصحة النفسية والعقلية للفرد وهي 

،  أن هناك عالقة سببية بين المساندة االجتماعية واإلصابة باألمراض النفسية والجسدية -
وكلما ، زاد احتمال إصابة الفرد بالمرض أو االضطراب النفسي ، فكلما نقصت المساندة 
 .فإنها تقي الفرد من التعرض ألي اضطراب نفسي ، و مرتفعة كانت المساندة عالية أ

 إن األفراد الذين يصابون بالمرض النفسي يبتعدون عن شبكة العالقات االجتماعية -
 .وبالتالي إلى تغير في المساندة االجتماعية ، الخاصة بهم 

تمـاعي لـدى   من أهم مصادر الدعم المعنوي واالجتعتبر  المساندة االجتماعية    و عليه فإن  

 وكذلك رضا هـذا      ،حيث يؤثر حجم المساندة أو العالقات االجتماعية المقدمة للفرد         ، اإلنسان

وفي استخدام األسـاليب المناسـبة فـي        ، الفرد عن هذه العالقة في إدراكه للحياة الضاغطة         

در كبير  هذا باإلضافة إلى أنها تؤمن للفرد ق      ،  وإيجاد الحلول االيجابية  ، مواجهة تلك الضغوط    

 .على الفردالضاغطة وتخفيف آثار الحياة ، من إشباع الحاجة إلى األمن النفسي 

 :الفرض الثاني

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات " :  ينص الفرض الثاني على انه 

الموجه ضد المرأة طبقاً لمتغير العمر عند )  اللفظي- الجسدي –النفسي ( درجات العنف 

 " .عينة أفراد ال

الختبار طبيعة العالقة   تحليل التباين األحاديوللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام
بين متوسطات الدرجات التي حصل عليها النساء المفحوصات على مقياس العنف الموجه ضد 

  ) ٣٠٠= ن ( المرأة طبقاً لمتغير العمر عند أفراد العينة الكلية 

ه ضد المرأة طبقاً لمتغير العمر ، ونتج عن ذلك البيانات العنف النفسي الموج: أوالً 

 :  التالي  )  ٢٠( اإلحصائية التي يتضمنها الجدول 

 

 

 



لمتوسطات الدرجات التي حصل عليها النساء المفحوصات  يوضح تحليل التباين األحادي) : ٢٠(جدول 

 )٣٠٠=ن(أفراد العينة الكلية في مقياس العنف النفسي الموجه ضد المرأة طبقاً لمتغير العمر عند 

 ) العمر–المتغير العاملي (مصدر التباين  المتغير التابع
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 ٢٩٩ ٩٣٤٩٨,٥٩ المجموع
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٠,٠٨ 

 غير دالة

 : نتائج التحليالت اإلحصائية التالية  ) ٢٠(  يتضح من الجدول رقم 

تبعاً لمرأة ضد اال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات العنف النفسي الموجه  -

 .متغير العمرل

ك البيانات العنف الجسدي الموجه ضد المرأة طبقاً لمتغير العمر ، ونتج عن ذل: ثانياً 

 :  التالي  )  ٢١( اإلحصائية التي يتضمنها الجدول 

لمتوسطات الدرجات التي حصل عليها النساء  يوضح تحليل التباين األحادي) : ٢١( جدول 

= ن (المفحوصات في مقياس العنف الجسدي الموجه ضد المرأة طبقاً لمتغير العمر عند أفراد العينة الكلية 

٣٠٠(  

 ) العمر–المتغير العاملي (مصدر التباين  المتغير التابع
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 ٢٩٩ ٩٣٤٩٨,٥٩ المجموع

 : نتائج التحليالت اإلحصائية التالية  ) ٢١( الجدول رقم يتضح من 

تبعاً لمرأة ضد اال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات العنف الجسدي الموجه  -

 .متغير العمرل

العنف اللفظي الموجه ضد المرأة طبقاً لمتغير العمر ، ونتج عن ذلك البيانات : ثالثاً

 :  التالي  )  ٢٢ (اإلحصائية التي يتضمنها الجدول 

لمتوسطات الدرجات التي حصل عليها النساء  يوضح تحليل التباين األحادي) : ٢٢( جدول 

= ن( المفحوصات في مقياس العنف اللفظي الموجه ضد المرأة طبقاً لمتغير العمرعند أفراد العينة الكلية  

  البعديةتو اختبار شيفيه للفروقا ) ٣٠٠

 ) العمر–المتغير العاملي ( مصدر التباين ) العمر–المتغير العاملي (اين مصدر التب المتغير التابع
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)٠,٠٥( 

 ) :Scheffe(نتائج االختبارات البعدية باستخدام اختبار شيفية 

  الفئات العمرية

 المجموعات

 

 ٥٠ -٤٠ ٣٩-٣٥ ٣٤-٣٠ ٢٩-٢٥ ٢٤-٢٠ ١٩-١٥ المتوسطات

 ١,١٢ ٤,٦٩- ٣,٨٨ ٦,٣٦- ٢,٠٢ ــ ٤٩,٩٣ ١٩-١٥

 ٠,٩٠- ٦,٧٢- ١,٨٥ ٨,٣٨- ــ ــ ٤٧,٩١ ٢٤-٢٠

 ٧,٤٨ ١,٦٦ ١٠,٢٤ ــ ــ ــ ٥٦,٢٩ ٢٩-٢٥

 ٢,٧٥- ٨,٥٧- ــ ــ ــ ــ ٤٦,٠٥ ٣٤-٣٠



 ٥,٨٢ ــ ــ ــ ــ ــ ٥٤,٦٣ ٣٩-٣٥

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٤٨,٨١ ٥٠ -٤٠

 :نتائج التحليالت اإلحصائية التالية  ) ٢٢( يتضح من الجدول رقم 

في درجات العنف اللفظي  ) ٠,٠٥( ة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى دالل* 

  ) .٢,٢٧٢= ف (  طبقاً لمتغير العمر، حيث بلغت قيمة ،الموجه ضد المرأة 

 :يتضح لنا التالي ، ) Scheffe(باستخدام اختبار شيفية ، وبإجراء التحليل البعدي * 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات العنف اللفظي لدى النساء  -

 ) .٢٤-٢٠( أعمارهن من يوالالت، ) ١٩-١٥( أعمارهن من يالتال

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات العنف اللفظي لدى النساء  -

 ) .٢٩-٢٥( أعمارهن من يوالالت، ) ١٩-١٥( أعمارهن من يالالت

ء ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات العنف اللفظي لدى النسا -

 ) .٣٤-٣٠( أعمارهن من يوالالت، ) ١٩-١٥( أعمارهن من يالالت

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات العنف اللفظي لدى النساء  -

 ) .٣٩-٣٥( أعمارهن من يوالالت، ) ١٩-١٥( أعمارهن من يالالت

لنساء ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات العنف اللفظي لدى ا -

 ) .٥٠-٤٠( أعمارهن من يوالالت، ) ١٩-١٥( أعمارهن من يالالت

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات العنف اللفظي لدى النساء  -

 ) .٢٩-٢٥( أعمارهن من يوالالت، ) ٢٤-٢٠( أعمارهن من يالالت

دى النساء ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات العنف اللفظي ل -

 ) .٣٤-٣٠( أعمارهن من يوالالت، ) ٢٤-٢٠( أعمارهن من يالالت

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات العنف اللفظي لدى النساء  -

 ) .٣٩-٣٥( أعمارهن من يوالالت، ) ٢٤-٢٠( أعمارهن من يالالت

ظي لدى النساء ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات العنف اللف -

 ) .٥٠-٤٠( أعمارهن من يوالالت، ) ٢٤-٢٠( أعمارهن من يالالت



ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات العنف اللفظي لدى النساء  -

 ) .٣٤-٣٠( أعمارهن من يوالالت، ) ٢٩-٢٥( أعمارهن من يالالت

اللفظي لدى النساء ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات العنف  -

 ) .٣٩-٣٥( أعمارهن من يوالالت، ) ٢٩-٢٥( أعمارهن من يالالت

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات العنف اللفظي لدى النساء  -

 ) .٥٠-٤٠( أعمارهن من يوالالت، ) ٢٩-٢٥( أعمارهن من يالالت

عنف اللفظي لدى النساء ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات ال -

 ) .٣٩-٣٥( أعمارهن من يوالالت، ) ٣٤-٣٠( أعمارهن من يالالت

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات العنف اللفظي لدى النساء  -

 ) .٥٠-٤٠( أعمارهن من يوالالت، ) ٣٤-٣٠( أعمارهن من يالالت

ت العنف اللفظي لدى النساء ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجا -

 ) .٥٠-٤٠( أعمارهن من يوالالت، ) ٣٩-٣٥( أعمارهن من يالالت

أكثر ، أن  يتضح، للمقياس الفرعي للعنف اللفظي ، وبالرجوع إلى المتوسطات الحسابية * 

حيث بلغ المتوسط ) ٢٩-٢٥(النساء الالتي يتعرضن للعنف اللفظي الالتي تبلغ أعمارهن 

 ) .٥٦,٣٩(الحسابي 

ثم يليه النساء ، ) ٥٤,٦٣(بمتوسط حسابي قدره ) ٣٩-٣٥(ثم يليه النساء الالتي أعمارهن  -

ثم يليه النساء الالتي ، ) ٤٩,٩٤(بمتوسط حسابي قدره ) ١٩-١٥(الالتي أعمارهن 

ثم يليه النساء الالتي أعمارهن ، ) ٤٨,٨١(بمتوسط حسابي قدرة )  ٥٠ -٤٠(أعمارهن 

          فئة تتعرض للعنف اللفظي هي الالتي واقل ، ) ٤٧,٩١(درة بمتوسط حسابي ق) ٢٤-٢٠(

 ) .٤٦,١٥(بمتوسط حسابي قدره ) ٣٤-٣٠(أعمارهن 

ال توجد فروق ذات داللة : وبذلك يتحقق الفرض الثاني جزئياً والذي ينص على انه 

الموجه ضد )  اللفظي- الجسدي –النفسي ( إحصائية في متوسطات درجات نوع العنف 

 .مرأة طبقاً لمتغير العمر عند أفراد العينةال

، ) ٣٩-٣٥(ويتضح أن أكثر الفئات المعرضة للعنف النفسي هي الفئة العمرية ما بين 

وهذا يدل على اثر العنف الجسدي على المرأة ، وهي نفس الفئة التي تتعرض للعنف الجسدي 



فكلما زاد ، العنف النفسي ما بين العنف الجسدي و، ويدل ذلك على وجود عالقة ايجابية ، 

وارتفعت معدالت الشعور بالوحدة والحزن والعزلة ، العنف الجسدي زاد العنف النفسي 

 .وضعف الثقة بالنفس 

إلى وجود ارتباط دال ) هندرسون وراو(إلى نتائج دراسة ) ٢٠٠٣(وقد أشارت هبة حسن 

والمخاوف لديها ، الكتئاب وا، والضرب وبين أعراض القلق ، موجب بين اإلساءة إلى المرأة 

والشعور المستمر ، وأوضحت كذلك الدراسة إلى أن المرأة المساء إليها يزيد عندها التوجس ، 

وال يتوقف األمر إلى هذا الحد بل يتعداه إلى شعور المرأة بقلة الثقة ، والتهديد ، بالخطر 

،  بالمشكالت النفسية ويبدو انه عامل خطورة للتنبؤ من خالله، وضعف الشخصية ، بالنفس 

 .والجنسية للمرأة المتعرضة للعنف ، والجسدية 

التي أكدت أن النساء ) ١٩٩٣ : Gleasonجالسون (وكذلك يتفق مع نتائج دراسة 

منها ما هي على شكل ، المتعرضات للعنف الجسدي يعانين من زملة من األعراض المرضية 

والشعور بالعجز ، والوسواس القهري ، وف والخ، واالكتئاب ، اضطرابات  وجدانية كالقلق 

 .وهن أكثر تعاطيا للمخدرات والعقاقير، والفشل 

إلى وجود درجات منخفضة في ) ٢٠٠٥,Chenault, S : تشين ألو(وأظهرت نتائج دراسة 

كما وجدت ، تقدير الذات لدى النساء الالتي تعرضن للعنف خالل مرحلة المراهقة والرشد 

من تقدير الذات والمساندة االجتماعية والعمل االجتماعي لدى النساء درجات مرتفعة في كل 

 تربين في بيئات محافظة وأراضي قبلية وقرى صغيرة أو كبيرة متصلة مع بعضهم يالالت

 .بشبكة واسعة من العالقات االجتماعية 

لكنه و، ) ٢٩-٢٥(فهو يكون أعلى ما يكون في الفئة العمرية ،  أما بالنسبة للعنف اللفظي 

وهذا الفئة تمثل فئة الشابات الراغبات بالتعبير ، ع كالً من العنف الجسدي والنفسي يرتبط م

 .ومحاولة الخروج عن السيطرة العائلية ، وإبداء أرائهن في كل المواضيع ، عن أنفسهن 

ما يقع عليهن كل أنواع العنف المذكورة ،  وكذلك فالنساء الالتي يقع عليهن العنف غالباً 

 .مع اختالف بسيط في نسب الحدوث، في نفس الوقت )  نفسي- لفظي–جسدي (ي الدراسة ف

 :الفرض الثالث



 :ينص الفرض الثالث على انه 

 –النفسي ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات نوع العنف " 

 " .الموجه ضد المرأة تبعاً للحالة االجتماعية ، )  اللفظي-الجسدي 

الختبار طبيعة  ،  تحليل التباين األحاديتم استخدام، حقق من صحة هذا الفرض وللت

العالقة بين متوسطات الدرجات التي حصل عليها النساء المفحوصات في مقياس العنف 

  ) .٣٠٠= ن ( الموجه ضد المرأة تبعاً للحالة االجتماعية عند أفراد العينة الكلية 

 المرأة تبعاً للحالة االجتماعية ، ونتج عن ذلك البيانات العنف النفسي الموجه ضد: أوالً 

 :  التالي  )  ٢٣( اإلحصائية التي يتضمنها الجدول 

لمتوسطات الدرجات التي حصل عليها النساء  يوضح تحليل التباين األحادي ) : ٢٣( جدول 

( ةعند أفراد العينة الكلية المفحوصات على مقياس العنف النفسي الموجه ضد المرأة تبعاً للحالة االجتماعي

 )٣٠٠= ن 

 )والحالة االجتماعية -المتغير العاملي (مصدر التباين  المتغير التابع
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٣١٤,٩٦٤ 

 

٠,٢٨٥ 

 

٠,٨٣٦ 

 غير دالة

 : نتائج التحليالت اإلحصائية التالية  ) ٢٣(     يتضح من الجدول رقم 

تبعاً ، ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات العنف النفسي الموجه ضد المرأة  -

 .لحالة االجتماعية ل

تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية ، ونتج عن ذلك ، مرأة العنف الجسدي الموجه ضد ال: ثانياً 

 : التالي  )  ٢٤( البيانات اإلحصائية التي يتضمنها الجدول 



 

 

 

لمتوسطات الدرجات التي حصل عليها النساء  يوضح تحليل التباين األحادي ) : ٢٤(جدول 

( عند أفراد العينة الكلية  جتماعيةالمفحوصات على مقياس العنف الجسدي الموجه ضد المرأة تبعاً للحالة اال

 )٣٠٠= ن 

 )والحالة االجتماعية -المتغير العاملي (مصدر التباين  المتغير التابع
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 ٢٩٩ ٣٧٧٩٠,٩٩٧ المجموع

 

١٢٧,٣١٩ 

٠,٢٧٤ 

 

٠,٨٤٤ 

 غير دالة

 : نتائج التحليالت اإلحصائية التالية  ) ٢٤(     يتضح من الجدول رقم 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات العنف الجسدي الموجه ضد المرأة وفقاً  -
 .للحالة االجتماعية 

 ضد المرأة تبعاً للحالة االجتماعية ، ونتج عن ذلك البيانات العنف اللفظي الموجه: ثالثاًً 
 :التالي  )  ٢٥( اإلحصائية التي يتضمنها الجدول 

لمتوسطات الدرجات التي حصل عليها النساء المفحوصات  يوضح تحليل التباين األحادي) : ٢٥(جدول 

 )٣٠٠= ن (  عند أفراد العينة الكلية على مقياس العنف اللفظي الموجه ضد المرأة تبعاً للحالة االجتماعية

 )والحالة االجتماعية -المتغير العاملي (مصدر التباين  المتغير التابع
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٩١,٣٧٢ 
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٣٠,٤٥٧ 

داخل 

 المجموعات

 

٦١٦٩١,٢١٤ 
 

٢٩٦ 

 ٢٩٩ ٦١٧٨٢,٥٨٧ المجموع

 

٢٠٨,٤١٦ 

٠,١٤٦ 

 

٠,٩٣٢ 

 غير دالة

 : نتائج التحليالت اإلحصائية التالية  ) ٢٥( يتضح من الجدول رقم 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات العنف اللفظي الموجه ضد المرأة وفقاً  -

 .للحالة االجتماعية 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين : وبذلك يتحقق الفرض الثالث الذي ينص على انه 

تبعاً ، الموجه ضد المرأة ، )  اللفظي- الجسدي –النفسي ( متوسطات درجات نوع العنف 

 .للحالة االجتماعية عند أفراد العينة

هن أكثر الفئات تعرضاً للعنف ، أن المطلقات واألرامل : و يتضح من هذا الفرض التالي 

بالنسبة للمطلقات نجد أن نظرة المجتمع / أوالً : في ذلك إلى وقد يرجع السبب ، النفسي 

ووضعها في دائرة ، قد أدى إلى زيادة محاسبتها ، وزيادة الخوف على سمعتها ، الدونية لها 

حيث ، وكذلك الحال بالنسبة لألرملة ، مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط عليها ، االتهام دائماً  

،  وعدم االستقالل المادي للمرأة المطلقة،  على نفسية المرأة أن للطالق تأثيراته السلبية

، بل ويحطمها حينما ال  وعودتها غالبا إلى بيت والدها بأطفالها يؤثر كثيرا على نفسيتها

، وتزداد سلبية األثر  تستطيع أن تمارس دورها في تربية أبنائها بمعزل عن التدخالت العائلية

 حينما تلمس نظرة المجتمع القاسية لها ، مؤكدة أن المجتمع ال يلوم النفسي على المرأة المطلقة

، إنما من تواجه اللوم والنقد هي المرأة ، ويحاصرها المجتمع  الرجل على تطليقه للمرأة

ما يشعرها بالعجز وهذا ، ولي من ، إن خرجت البد لها  ، فال تستطيع التحرك بحرية بنظراته

 . إلى االكتئاب واالنكسار، ويؤدي بها نهايةً

اختالف وضعها االجتماعي ، وهناك سبب أخر هو، حرمان المطلقة من أطفالها : ثانياً 

فإنها بعد وفاته سوف تجد ، فبعد أن كانت سيدة المنزل في عهد زوجها ، واالقتصادي 

 .صعوبة في التكيف مع الوضع الجديد 



األسباب التي أدت إلى  بغض النظر عن -وبصورة عامة تعاني المرأة بعد الطالق 

، وقد تصل لإلحساس بالضياع  بخيبة األمل واإلحباط والفشل والظلم  من اإلحساس-الطالق 

    .المستقبل من والتشاؤم والخوف

 أو بما كان ، وبالتالي هي ال تحتاج إلى من يزيد الضغوط عليها بتذكيرها بما حدث

وبالتالي فهي في  لتها النفسية المضطربة ،فالضغوط النفسية ال تفارقها مهما حاولت إخفاء حا

باالستغراق في عمل جاد يثمر في  أمس الحاجة إلى إعادة االتزان النفسي ، ولن يأتي ذلك إال

 .نهايته نجاحا واضحا

 الوحدة ، الخوف من: وتتأرجح الحالة النفسية لألرملة حسب جملة مشاعر وأحاسيس منها 

ضعف الثقة بالنفس ، الخوف من المسئولية ، الريبة من المستقبل ، الخوف من اآلخرين ، 

 الزوج ، وبخاصة عندما تكون الزوجة أما لبنات فقط ، االحتياج النفسي للكالم مع أحد أهل

 واالستئناس به ، مدى االحتياج لزوج لكي تحصل منه على الدفء والحب ، اإلحساس بالغربة

لصراع بين االحتياج النفسي لشخص موثوق خصوصا في التجمعات األسرية والمناسبات ، ا

 .وعدم الثقة باآلخرين ، ومدى الصعوبات التي تواجهها مع اآلخرين واألوالد  به ،

فانه أقل ما يكون في حالة النساء المطلقات واألرامل ، أما بالنسبة للعنف اللفظي والجسدي 

واألرملة بموت ، لزوج باالنفصال عن ا، فالمطلقة وضعت حداً للعنف الذي يقع عليها ، 

وجد أن فئة المتزوجات هي أكثر فئة يسلط عليها العنف اللفظي ، ففي هذه الدراسة ، الزوج 

 .     فدل ذلك على أن الزوج يأتي في المرتبة األولى في أحداث العنف للمرأة ، والجسدي 

زوج هو أن ال حيث وجد )٢٠٠٧:ميسون الفايز (  و تتفق نتائج هذا الفرض مع دراسة 

  . ثم األخ على التوالي، يليه األب ثم  المعنف األول لالتي يتعرضن للعنف ،

فهذا ، ونالحظ أيضاً أن ترتيب الفئات المعرضة للعنف اللفظي والجسدي متشابهة تماماً 

أما العنف النفسي فهو يتأثر كثيراً بشخصية المرأة ، يدل على حدوث نوعي العنف معاً 

تكون أكثر عرضة ، واألقل شعوراً بالثقة في النفس ، ة األكثر حساسية فالمرأ، المعرضة له

 . للعنف النفسي وبالتالي الشعور به

 :الفرض الرابع



ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات " :    ينص الفرض الرابع على انه 

لمستوى الموجه ضد المرأة حسب ا، )  اللفظي- الجسدي –النفسي ( درجات نوع العنف 

 ."االقتصادي ألفراد العينة 

الختبار طبيعة  ،  تحليل التباين األحاديتم استخدام، وللتحقق من صحة هذا الفرض 

العالقة بين متوسطات الدرجات التي حصل عليها النساء المفحوصات في مقياس العنف 

وكذلك ،  ) ٣٠٠= ن ( الموجه ضد المرأة حسب المستوى االقتصادي عند أفراد العينة الكلية 

( حيث تم االستفادة منه بمعرفة متوسطات العنف ،  البعدية تيوضح فيه اختبار شيفيه للفروقا

 .لدى المجموعات تبعاً للوضع االقتصادي )  اللفظي – الجسدي –النفسي 

العنف النفسي الموجه ضد المرأة حسب المستوى االقتصادي ، ونتج عن ذلك : أوالً 

 :  التالي  )  ٢٦( لتي يتضمنها الجدول البيانات اإلحصائية ا

لمتوسطات الدرجات التي حصل عليها النساء  يوضح تحليل التباين األحادي ) : ٢٦(جدول 

يعند أفراد العينة الكلية  المفحوصات في مقياس العنف النفسي الموجه ضد المرأة حسب المستوى االقتصاد

  البعديةتو اختبار شيفيه للفروقا) ٣٠٠= ن ( 

 )والوضع االقتصادي -المتغير العاملي (مصدر التباين  لمتغير التابعا
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 )Scheffe( نتائج االختبارات البعدية باستخدام اختبار شيفية 

  )الدخل(الوضع االقتصادي  -مصدر التباين 

 المجموعات

 

  فما فوق-٥٠٠٠ ٤٩٩٩-٤٠٠٠ ٣٩٩٩-٣٠٠٠ ٢٩٩٩-٢٠٠٠ ١٩٩٩-١٠٠٠المتوسطات



 *١٠,١٤- *١٢,٩٨- ٢,٥٠- ٢,٧٧- ــ ٨١,٤٥ ١٩٩٩-١٠٠٠

 ٧,٣٦- ١٠,٢١- ٠,٢٧ ــ ــ ٨٤,٢٣ ٢٩٩٩-٢٠٠٠

 ٧,٦٤- ١٠,٤٨- ــ ــ ــ ٨٣,٩٥ ٣٩٩٩-٣٠٠٠

 ٢,٨٤ ــ ــ ــ ــ ٩٤,٤٤ ٤٩٩٩-٤٠٠٠

 ــ ــ ــ ــ ــ ٩١,٥٩ فما فوق-٥٠٠٠

 )٠,٠٥(دالة عند مستوى * 

 : نتائج التحليالت اإلحصائية التالية  ) ٢٦( يتضح من الجدول رقم 

بين درجات العنف النفسي  ) ٠،٠٥(  ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة توجد فروق* 

  ) .٥،٩٨٨= ف ( الموجه ضد المرأة حسب الوضع االقتصادي ، حيث بلغت قيمة 

 : يتضح التالي ) Scheffe( باستخدام اختبار شيفية ، وبإجراء التحليل البعدي * 

 يدرجات العنف النفسي لدى النساء الالت ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات -

 ) .٢٩٩٩-٢٠٠٠( دخلهن من يوالالت، ) ١٩٩٩-١٠٠٠(دخلهن من 

 ي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات العنف النفسي لدى النساء الالت-

 ) .٣٩٩٩-٣٠٠٠( دخلهن من يوالالت، ) ١٩٩٩-١٠٠٠(دخلهن من 

 ي بين متوسطات درجات العنف النفسي لدى النساء الالت توجد فروق ذات داللة إحصائية-

ويكون الفرق لصالح ، ) ٤٩٩٩-٤٠٠٠( دخلهن من يوالالت، ) ١٩٩٩-١٠٠٠(دخلهن من 

 ) .٤٩٩٩-٤٠٠٠(الالتي دخلهن من 

 ي توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات العنف النفسي لدى النساء الالت-

ويكون الفرق لصالح ، ) فما فوق-٥٠٠٠( دخلهن من يلالتوا، ) ١٩٩٩-١٠٠٠(دخلهن من 

 ).فما فوق-٥٠٠٠(الالتي دخلهن من 

 ي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات العنف النفسي لدى النساء الالت-

 ) .٣٩٩٩-٣٠٠٠( دخلهن من يوالالت، ) ٢٩٩٩-٢٠٠٠(دخلهن من 



 يتوسطات درجات العنف النفسي لدى النساء الالت ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين م-

 ) .٤٩٩٩-٤٠٠٠( دخلهن من يوالالت، ) ٢٩٩٩-٢٠٠٠(دخلهن من 

 ي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات العنف النفسي لدى النساء الالت-

 ) .فما فوق-٥٠٠٠( دخلهن من يوالالت، ) ٢٩٩٩-٢٠٠٠(دخلهن من 

 يداللة إحصائية بين متوسطات درجات العنف النفسي لدى النساء الالت ال توجد فروق ذات -

 ) .٤٩٩٩-٤٠٠٠( دخلهن من يوالالت، ) ٣٩٩٩-٣٠٠٠(دخلهن من 

 ي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات العنف النفسي لدى النساء الالت-

 ) .فما فوق-٥٠٠٠( دخلهن من يوالالت، ) ٣٩٩٩-٣٠٠٠(دخلهن من 

 ي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات العنف النفسي لدى النساء الالت-

 ) .فما فوق-٥٠٠٠( دخلهن من يوالالت، ) ٤٩٩٩-٤٠٠٠(دخلهن من 

أن أكثر النساء ، وبالرجوع إلى المتوسطات الحسابية للمقياس الفرعي للعنف اللفظي يتضح 

حيث ، ) ٤٩٩٩-٤٠٠٠ (ن الالتي ينتمين ألسر دخلهالنساء، الالتي يتعرضن للعنف النفسي 

 ).٩٤,٤٤(بلغ المتوسط الحسابي 

بمتوسط حسابي قدره ، )  فما فوق-٥٠٠٠(ثم يليه النساء الالتي ينتمين ألسر دخلها  -

بمتوسط حسابي ، ) ٢٩٩٩-٢٠٠٠ (نثم يليه النساء الالتي ينتمين ألسر دخله، ) ٩١,٥٩(

بمتوسط ، ) ٣٩٩٩-٣٠٠٠ (نلالتي ينتمين ألسر دخلهثم يليه النساء ا، )٨٤,٢٣(قدره 

واقل فئة تتعرض للعنف النفسي النساء الالتي ينتمين ألسر ، )٨٣,٩٦(حسابي قدره 

 ) .٨١,٤٥(بمتوسط حسابي قدره ، ) ١٩٩٩-١٠٠٠ (ندخله

العنف الجسدي الموجه ضد المرأة حسب المستوى االقتصادي ، ونتج عن ذلك : ثانياً 

 :  التالي  )  ٢٧( ائية التي يتضمنها الجدول البيانات اإلحص

لمتوسطات الدرجات التي حصل عليها النساء المفحوصات في  يوضح تحليل التباين األحادي ) : ٢٧(جدول 

) ٣٠٠= ن ( عند أفراد العينة الكلية  مقياس العنف الجسدي الموجه ضد المرأة حسب المستوى االقتصادي

 عدية البتو اختبار شيفيه للفروقا



 ) الوضع االقتصادي -المتغير العاملي (مصدر التباين  المتغير التابع
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درجة 
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بين 
 المجموعات

 

٢٢٦٢,٩١٨ 
 
٤ 

 

٥٦٥,٧٢٩ 

داخل 
 المجموعات

 

٣٥٥٢٨,٠٧٩ 
 

٢٩٥ 

 
ي
سد
لج
ف ا

عن
ال

 

 ٢٩٩ ٣٧٧٩٠,٩٩٧ المجموع

 

١٢٠,٤٣٤ 

٤,٦٩٧ 

٠,٠٥٨ 
دالة عند 
مستوى 

)٠,٠٥( 

  

 )Scheffe( نتائج االختبارات البعدية باستخدام اختبار شيفية 

  )الدخل(الوضع االقتصادي  -مصدر التباين 

 المجموعات

 

 فما فوق-٥٠٠٠ ٤٩٩٩-٤٠٠٠ ٣٩٩٩-٣٠٠٠ ٢٩٩٩-٢٠٠٠ ١٩٩٩-١٠٠٠ المتوسطات

 ٥,٢٨- *٧,٠١- ٠,٥٢- ٠,٨٦- ــ ٧٥,٢٧ ١٩٩٩-١٠٠٠

 ٤,٤٢- ٦,١٤- ٠,٣٣ ــ ــ ٧٦,١٣ ٢٩٩٩-٢٠٠٠

 ٤,٧٦- ٦,٤٨- ــ ــ ــ ٧٥,٨٠ ٣٩٩٩-٣٠٠٠

 ١,٧٢ ــ ــ ــ ــ ٨٢,٢٨ ٤٩٩٩-٤٠٠٠

 ــ ــ ــ ــ ــ ٨٠,٥٦ فما فوق-٥٠٠٠

 )٠,٠٥(دالة عند مستوى * 

 : نتائج التحليالت اإلحصائية التالية  ) ٢٧( يتضح من الجدول رقم 

بين درجات العنف الجسدي ،  ) ٠,٠٥( اللة إحصائية عند مستوى داللة توجد فروق ذات د* 

  ) .٤,٦٩٧= ف ( الموجه ضد المرأة حسب الوضع االقتصادي ، حيث بلغت قيمة 

 :يتضح التالي ) Scheffe(وبإجراء التحليل البعدي باستخدام اختبار شيفية * 

عنف الجسدي لدى النساء  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات ال-

 ) .٢٩٩٩-٢٠٠٠(والالتي دخلهن من ، ) ١٩٩٩-١٠٠٠(الآلتي دخلهن من 



 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات العنف الجسدي لدى النساء -

 ) .٣٩٩٩-٣٠٠٠(والالتي دخلهن من ، ) ١٩٩٩-١٠٠٠(الآلتي دخلهن من 

بين متوسطات درجات العنف ، ) ٠,٠٥(وى داللة  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مست-

-٤٠٠٠(والالتي دخلهن من ، ) ١٩٩٩-١٠٠٠(الجسدي لدى النساء الآلتي دخلهن من 

 ) .٤٩٩٩-٤٠٠٠(ويكون الفرق لصالح الالتي دخلهن ، ) ٤٩٩٩

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات العنف الجسدي لدى النساء -

 ) .فما فوق-٥٠٠٠(والالتي دخلهن من ، ) ١٩٩٩-١٠٠٠ (الآلتي دخلهن من

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات العنف الجسدي لدى النساء -

 ) .٣٩٩٩-٣٠٠٠(والالتي دخلهن من ، ) ٢٩٩٩-٢٠٠٠(الآلتي دخلهن من 

ساء  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات العنف الجسدي لدى الن-

 ) .٤٩٩٩-٤٠٠٠(والالتي دخلهن من ، ) ٢٩٩٩-٢٠٠٠(الآلتي دخلهن من 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات العنف الجسدي لدى النساء -

 ) .فما فوق-٥٠٠٠(والالتي دخلهن من ، ) ٢٩٩٩-٢٠٠٠(الآلتي دخلهن من 

لعنف الجسدي لدى النساء  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات ا-

 ) .٤٩٩٩-٤٠٠٠(والالتي دخلهن من ، ) ٣٩٩٩-٣٠٠٠(الآلتي دخلهن من 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات العنف الجسدي لدى النساء -

 ) .فما فوق-٥٠٠٠(والالتي دخلهن من ، ) ٣٩٩٩-٣٠٠٠(الآلتي دخلهن من 

بين متوسطات درجات العنف الجسدي لدى النساء  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية -

 ) .فما فوق-٥٠٠٠(والالتي دخلهن من ، ) ٤٩٩٩-٤٠٠٠(الآلتي دخلهن من 

وبالرجوع إلى المتوسطات الحسابية للمقياس الفرعي للعنف الجسدي يتضح أن أكثر النساء * 

حيث بلغ ، ) ٤٩٩٩-٤٠٠٠(الالتي يتعرضن للعنف الجسدي النساء الالتي ينتمين ألسر دخلها 

 ).٨٢,٢٩(المتوسط الحسابي 



بمتوسط حسابي قدره ، )  فما فوق-٥٠٠٠(ثم يليه النساء الالتي ينتمين ألسر دخلهن 

بمتوسط حسابي ، ) ٢٩٩٩-٢٠٠٠(ثم يليه النساء الالتي ينتمين ألسر دخلهن ، ) ٨٠,٥٦(

بمتوسط ، ) ٣٩٩٩-٣٠٠٠(ثم يليه النساء الالتي ينتمين ألسر دخلهن ، ) ٧٦,١٤(قدره 

واقل فئة تتعرض للعنف الجسدي النساء الالتي ينتمين ألسر دخلهن ، ) ٧٥,٨٠(حسابي قدره 

 ) .٧٥,٢٧(بمتوسط حسابي قدره ، ) ١٩٩٩-١٠٠٠(

 

العنف اللفظي الموجه ضد المرأة حسب المستوى االقتصادي ، ونتج عن ذلك : ثالثاً 

 :   التالي  ) ٢٨( البيانات اإلحصائية التي يتضمنها الجدول 

لمتوسطات الدرجات التي حصل عليها النساء  يوضح تحليل التباين األحادي ) : ٢٨(جدول 

عند أفراد العينة الكلية  المفحوصات في مقياس العنف اللفظي الموجه ضد المرأة حسب المستوى االقتصادي

 )٣٠٠= ن ( 

 )صادي الوضع االقت -المتغير العاملي (مصدر التباين  المتغير التابع
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٣٥٥٣,٢٣٩ 
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٨٨٨,٣١٠ 
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 المجموعات

 

٥٨٢٢٩,٣٤٨ 
 

٢٩٥ 

 

ظي
للف
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عن
ال

 

 ٢٩٩ ٦١٧٨٢,٥٨٧ المجموع

 

١٩٧,٣٨٨ 

 

٤,٥٠٠ 

٠,٠٠٢ 

دالة عند 

مستوى داللة 

)٠,٠٥( 

 )Scheffe( البعدية باستخدام اختبار شيفية    نتائج االختبارات 

  )الدخل(  الوضع االقتصادي -مصدر التباين 

 المجموعات

 

 فما فوق-٥٠٠٠ ٤٩٩٩-٤٠٠٠ ٣٩٩٩-٣٠٠٠ ٢٩٩٩-٢٠٠٠ ١٩٩٩-١٠٠٠ المتوسطات

 ٦,٤١- ٨,٦٦- ٢,٩٧- ٠,٨٠ ــ ٤٦,٢٠ ١٩٩٩-١٠٠٠



 ٧,٢٢- *٩,٤٧- ٣,٧٨- ــ ــ ٤٥,٣٩ ٢٩٩٩-٢٠٠٠

 ٣,٤٣- ٥,٦٨- ــ ــ ــ ٤٩,١٧ ٣٩٩٩-٣٠٠٠

 ٢,٢٥ ــ ــ ــ ــ ٥٤,٨٦ ٤٩٩٩-٤٠٠٠

 ــ ــ ــ ــ ــ ٥٢,٦١ فما فوق-٥٠٠٠

 )٠,٠٥(دالة عند مستوى * 

 

 

 : نتائج التحليالت اإلحصائية التالية  ) ٢٨( يتضح من الجدول رقم 

نف اللفظي بين درجات الع،  ) ٠,٠٥( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة * 

  ) .٤,٥٠٠= ف ( الموجه ضد المرأة حسب الوضع االقتصادي ، حيث بلغت قيمة 

 :يتضح التالي ) Scheffe(وبإجراء التحليل البعدي باستخدام اختبار شيفية * 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات العنف اللفظي لدى النساء الآلتي -

 ) .٢٩٩٩-٢٠٠٠(الالتي دخلهن من و، ) ١٩٩٩-١٠٠٠(دخلهن من 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات العنف اللفظي لدى النساء الآلتي -

 ) .٣٩٩٩-٣٠٠٠(والالتي دخلهن من ، ) ١٩٩٩-١٠٠٠(دخلهن من 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات العنف اللفظي لدى النساء الآلتي -

 ) .٤٩٩٩-٤٠٠٠(والالتي دخلهن من ، ) ١٩٩٩-١٠٠٠ (دخلهن من

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات العنف اللفظي لدى النساء الآلتي -

 ) .فما فوق-٥٠٠٠(والالتي دخلهن من ، ) ١٩٩٩-١٠٠٠(دخلهن من 

ساء الآلتي  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات العنف اللفظي لدى الن-

 ) .٣٩٩٩-٣٠٠٠(والالتي دخلهن من ، ) ٢٩٩٩-٢٠٠٠(دخلهن من 



بين متوسطات درجات العنف ، ) ٠,٠٥( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -

) ٤٩٩٩-٤٠٠٠(والالتي دخلهن من ، ) ٢٩٩٩-٢٠٠٠(اللفظي لدى النساء الآلتي دخلهن من 

 ) .٤٩٩٩ -٤٠٠٠(ويكون الفرق لصالح الالتي دخلهن ، 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات العنف اللفظي لدى النساء الآلتي -

 ) . فما فوق-٥٠٠٠(والالتي دخلهن من ، ) ٢٩٩٩-٢٠٠٠(دخلهن من 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات العنف اللفظي لدى النساء الآلتي -

 ) .٤٩٩٩-٤٠٠٠(والالتي دخلهن من ، ) ٣٩٩٩-٣٠٠٠(دخلهن من 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات العنف اللفظي لدى النساء الآلتي -

 ) . فما فوق-٥٠٠٠(والالتي دخلهن من ، ) ٣٩٩٩-٣٠٠٠(دخلهن من 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات العنف اللفظي لدى النساء الآلتي -

 ) . فما فوق-٥٠٠٠(والالتي دخلهن من ، ) ٤٩٩٩-٤٠٠٠(خلهن من د

وبالرجوع إلى متوسطات الحسابية للمقياس الفرعي للعنف اللفظي يتضح أن أكثر النساء 

حيث بلغ ) ٤٩٩٩-٤٠٠٠(الالتي يتعرضن للعنف اللفظي النساء الالتي ينتمين ألسر دخلهن 

 ) .٥٤,٨٧(المتوسط الحسابي 

بمتوسط حسابي قدره ، )  فما فوق-٥٠٠٠(لالتي ينتمين ألسر دخلهن ثم يليه النساء ا -

بمتوسط حسابي ، ) ٣٩٩٩-٣٠٠٠(ثم يليه النساء الالتي ينتمين ألسر دخلهن ، ) ٥٢,٦٢(

بمتوسط ، ) ١٩٩٩-١٠٠٠(ثم يليه النساء الالتي ينتمين ألسر دخلهن ، )٤٩,١٨(قدره 

فسي النساء الالتي ينتمين ألسر واقل فئة تتعرض للعنف الن، )٤٦,٢٠(حسابي قدره 

 ) .٤٥,٣٩(بمتوسط حسابي قدره ) ٢٩٩٩-٢٠٠٠(دخلهن 

 :و بذلك نرفض الفرض الرابع والذي ينص على انه 

 –النفسي ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات نوع العنف " 

 " .اد العينة الموجه ضد المرأة حسب الوضع االقتصادي عند أفر، )  اللفظي-الجسدي 



هن أعلى فئة معرضـة لكـل أنـواع         ، ) ٤٩٩٩-٤٠٠٠(ويتضح أن النساء ذوات الدخل      

أن ، وقد لوحظ أثناء إجراء االختبـارات       ، )  فما فوق  – ٥٠٠٠(العنف يليها الفئة ذات الدخل      

أن ، وتدل هـذه اإلحـصائية      ، معظم النساء الالتي في هذه الفئة من المعلمات والممرضات          

بل يكمن  ، أو أن السبب ليس الراتب في حد ذاته         ، رأة دوراً في زيادة العنف عليها       لراتب الم 

 التـي تـصيب     تالمـشكال ، وقد يكون الباعث على العنف      ، في عمل المرأة    السبب الحقيقي   

 ،مواجهتهـا   والتي ال يمكن حلهـا أو       ، نتيجة لظروف الحياة الضاغطة     أو  ، كالغيرة  األفراد  

ال يؤثر فقط على ماضي الفرد       وهذا اإلحباط   ، واإلحباط  ، وخيبة األمل   تشعر الفرد بالعجز    و

وتوقع الفشل في   ، بل تستمر هذه الخبرة إلى حاضر الفرد        ، الذي حدث فيه الموقف الضاغط      

 .فيعم االكتئاب والحزن واليأس حياة الفرد، مستقبله 

مما يدفعـه   ،  هذا اإلحباط    اد عدوانه أو رغبته في تفريغ     دزي ، ونتيجة لزيادة هذا اإلحباط     

 . إلى إيذاء الشخص الموجه إليه السلوك بالعدوان

 المتنوعة فالزوج   هفينتج عنه العدوان والعنف بصور    ،  تقل قدرة الفرد على التحكم بذاته        و

هذا باإلضافة إلى التعزيـز     ، يعتدي على زوجته أو قريبته      ، يستطيع أن يتحكم بذاته     ال  الذي  

وكمجال مناسب للتفريغ والتنفيس االنفعالي لحالة      ، كحل لحالة اإلحباط    ،  المصاحب لالستجابة 

 . اليأس

أو أنها ال ، ويمكن أن تكون األسباب عدم قدرة المرأة االلتزام بكل واجباتها تجاه بيتها 

أو اقل تقبل للضغوط الخارجية التي قد ، فتصبح أكثر عصبية ، تستطيع تحمل ضغط العمل 

، تصبح عصبية هي األخرى وتعاني من إحباط يعمل على زيادة العدوان و، يمثلها الزوج 

 .وعدم التحمل 

، والتي ربما تتمثـل فـي       ، وأحياناً يكون السبب في المستوى المادي للفرد القائم بالعنف          

بحيث يكون راتب الزوجة اكبر من      ، الفقر أو الدخل الضعيف الذي ال يكفي المتطلبات األسرية        

 .صراع على هذا المال فيحدث  ، راتبه

أن اإلنسان منخرط في حالة تعويض دائمة عن الـشعور          ،  ادلر   وهذا ينطبق مع ما يقوله    

، والسيكولوجية تعتمد على التطور النفسي والجسمي عند الفرد لينتقل مـن ممارسـة               بالنقص

كمـال  ، وكل جهد اإلنسان في هذه الحياة هو عبارة عن عملية سعي وراء ال              العنف إلى تركها  



، وأن شعور اإلنسان بالنقص يدفعه إلى ارتكاب العنـف           والسيطرة من خالل ممارسة العنف    

 كمـا    ،هما اآللية الوحيدة للشعور   لية التعويض اهتماما كبيرا ويعتبر    ، ويعطي آل   ضد اآلخرين 

ل  إذ أن الناس لديهم ميو      ،يؤكد على الروابط بين المثل العليا للشخصية وبين القيم االجتماعية         

، وهذا السلوك يمكن اإلنسان من التغلب على ضعفه الفيزيقي في            فطريه للعنف ضد اآلخرين   

 . أثناء التعامل مع اآلخرين

وقد ، ) والمعتدى عليها   ، المعتدي  ( وقد يكون السبب أحياناً تصادم الطموح بين الطرفين         

طبيعي و، عدالت العنف   تكون أنانية احد األطراف هي سبب مهم في تدهور العالقة أو زيادة م            

أن يشعر الرجل بالغيرة من نجاح زوجته واستقاللها في الجانب المادي، وفقاً لنزعاته وتقاليده              

 لكن هذه الغيرة تختلف تبعاتها فأحياناً تصل إلـى درجـة المقـت               ،الشرقية التي شب عليها   

 يمكنهـا الفكـاك     ومحاولة تهبيط عزيمة الزوجة وإشعارها بأنها مهما نجحت فهي تابعة له ال           

، وأحيانـاً    واالنسالخ من تبعيتها له حتى فيما يتعلق بتأمين احتياجاتها الخاصة وفق إمكانياتها           

أخرى تنصرف عن الغيرة إلى المشاركة والتحفيز والتشجيع على المزيد من اإلنجاز ليتمكنوا             

 .بهمن تنفيذ مخططاتهم التي رسموها ومستقبلهم ومستقبل أبنائهم الذي حلموا 

، ويالحظ أنهن من طالبات الجامعـة       ،  الدخل المنخفض    اتأما الفئات األقل عنفاً فهن ذو     

وهذا ما يتفق مع أن هذه الفئة هي مـن اقـل الفئـات              ، أي الالتي يأخذن المكافآت الدراسية      

 ،النساء  من  فئة  هذه ال وقد يرجع انخفاض العنف في      ، أو من ربات  المنازل      ، تعرضاً للعنف   

من حيث عدم اعتبار كثير من األمور ال تصل إلى الحـد الـذي              ، سباب األنفة الذكر    إلى األ 

ألنها تختلف من مستوى اقتصادي إلى مستوى اقتـصادي         ، يمكن أن نسميه عنف أو أضرار       

 من الحصول على االستقالل االقتـصادي الـذي يمثـل           ن المرأة التي تمكنت   إوعليه ف ، أخر  

وأثبتت كفاءة عالية وقدرة كبيرة في مـا  ، ا حركة التقدم والتغيير ومواكبته ،الذاتي استقاللها 

،  اإلعالميـة  الممرضـة و الطبيبة و الفنيـة و أصبحنا نرى المعلمة وف،  أعمال يناط إليها من

 لـن  ، تبذل جهداَ مضاعفاً في العمل والمنزل لتثبت نفسها في كل مكان وضعت فيه وأصبحت

ولن تتقبل أي نوع من العنـف بـنفس درجـة تقبـل             ، اللية  تكون كالتي لم تشعر بهذه االستق     

 .األخريات 

 :الفرض الخامس

 :ينص الفرض الخامس على انه 



ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أنواع المساندة االجتماعية " 

 " .للمرأة طبقاً لمتغير العمر عند أفراد العينة 

الختبار طبيعة العالقة   تحليل التباين األحاديستخدامتم ا، وللتحقق من صحة هذا الفرض 

بين متوسطات الدرجات التي حصل عليها النساء المفحوصات في مقياس المساندة االجتماعية 

  ).٣٠٠= ن ( تبعاً لمتغير العمر عند أفراد العينة الكلية ، بأنواعها

لعمر ، ونتج عن ذلك البيانات المساندة االجتماعية من قبل الصديقات طبقاً لمتغير ا: أوالً 

 : التالي  )  ٢٩( اإلحصائية التي يتضمنها الجدول 

لمتوسطات درجات مقياس المساندة االجتماعية من قبل  يوضح تحليل التباين األحادي) : ٢٩(جدول 

 ) :٣٠٠= ن ( الصديقات طبقاً لمتغير العمر عند أفراد العينة الكلية 

 

المتغير 

 التابع
 العمر)  المتغير العاملي  (- مصدر التباين

 
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

بين 

 المجموعات

 

٢١٥,٠٧٥ 

 

٥ 

 

٤٣,٠١٥ 

داخل 

 المجموعات

 

١٣٥٣٥,١٧٥ 
 

٢٩٤ 

 

المساندة 

االجتماعية 

من قبل 

 الصديقات

 ٢٩٩ ١٣٧٥٠,٢٥٠ المجموع

 

٤٦,٠٣٨ 

٠,٩٣٤ 

 

٠,٤٥٩ 

 غير دالة

 : نتائج التحليالت اإلحصائية التالية  ) ٢٩(     يتضح من الجدول رقم 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجة المساندة االجتماعية من قبل الصديقات طبقاً  -

 .لمتغير العمر

المساندة االجتماعية من قبل األسرة حسب متغير العمر ، ونتج عن ذلك البيانات : ثانياً 

 : التالي  )  ٣٠( ية التي يتضمنها الجدول اإلحصائ



لمتوسطات درجات مقياس المساندة االجتماعية من قبل  يوضح تحليل التباين األحادي) : ٣٠(جدول 

 )٣٠٠= ن ( األسرة حسب متغير العمر عند أفراد العينة الكلية 

 ) العمر–المتغير العاملي (مصدر التباين  المتغير التابع

 
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

 بين المجموعات
 

٣٣٧,٢٤١ 

 

٥ 

 

٦٧,٤٤٨ 

داخل 

 المجموعات

 

١٤٠٠٦,١٢٩ 

 

٢٩٤ 

 

المساندة 

ماعية من االجت

 قبل األسرة

 ٢٩٩ ١٤٣٤٣,٣٧٠ المجموع

 

٤٧,٦٤٠ 

 

١,٤١٦ 

 

٠,٢١٨ 

 غير دالة

ال توجد فروق ذات : الت اإلحصائية التالية نتائج التحلي ) ٣٠(     يتضح من الجدول رقم 

 .داللة إحصائية بين درجة المساندة االجتماعية من قبل األسرة حسب متغير العمر

الشعور بالرضا الذاتي عن المساندة االجتماعية حسب متغير العمر ، ونتج عن ذلك : ثالثاً 
 :  التالي  )  ٣١( البيانات اإلحصائية التي يتضمنها الجدول 

لمتوسطات درجات مقياس الشعور بالرضا الذاتي عن  يوضح تحليل التباين األحادي) : ٣١(جدول 
 )٣٠٠= ن ( المساندة االجتماعية حسب متغير العمر عند أفراد العينة الكلية 

المتغير 

 التابع
  العمر–)المتغير العاملي(مصدر التباين 

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية جموع المربعاتم 

بين 

 المجموعات

 

٣٢٧,٨٣٦ 

 

٥ 

 

٦٥,٥٦٧ 

داخل 

 المجموعات

 

١٢٥٢٩,٠٠ 
 

٢٩٤ 

 

الشعور 

بالرضا 

الذاتي عن 

المساندة 

 االجتماعية
 ٢٩٩ ١٢٨٥٦,٨٣٧ المجموع

 

٤٢,٦١٦ 

١,٥٣٩ 

 

٠,١٧٨ 

 غير دالة

 : نتائج التحليالت اإلحصائية التالية  ) ٣١(     يتضح من الجدول رقم 



ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجة الشعور بالرضا الذاتي عن المساندة  -

 .االجتماعية حسب متغير العمر

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية :" و بذلك يتحقق الفرض الخامس والذي ينص على انه 

ند بين متوسطات درجات أنواع المساندة االجتماعية الموجهة للمرأة حسب متغير العمر ع

 ".أفراد العينة

يجد أن أكثر الفئات التي تتلقى مساندة من قبل ، وأن المتأمل لنتائج الفرض الخامس 

تتميز المرأة بأن لها القدرة على ، وفي هذه المرحلة السنية ، ) ٣٤-٣٠(الصديقات هي فئة 

بب وذلك بس، فتزداد دائرة معارفها وصديقاتها ، تكوين صداقات قوية خارج محيط األسرة 

فهي تجد مساندة حقيقية من افرد متوافقين معها أكثر من ، ارتفاع معدالت الثقة بالنفس لديها 

 . حيث التفكير وتشابه المشكالت 

ارت إلى وجود عالقة ايجابية والتي أش) ٢٠٠١(وهذا ما يتفق مع دراسة جاب اهللا وهريدي   

كلما ، الجتماعية رتفعت المساندة افكلما ا، قدير الذات والمساندة االجتماعية المدركة بين 

 . زادت ثقة الفرد في ذاته والعكس صحيح 

وقد يرجع السبب ) ١٩-١٥(أما بالنسبة لمساندة األسرة فنجدها أكثر ما تكون في الفئة العمرية 

فتكون األسرة هي كل شيء في ، لصغر دائرة معارفهن وقلة اختالطهن بالمجتمع الكبير 

ويزيد االهتمام والخوف ، حماية الوالدين للفتاة في هذه المرحلة السنية حيات هذه الفئة وتزيد 

، لة الطفو  مرحلةمرحلةهذه الشبه تحيث ، وتزداد االحتياجات النفسية والجسدية ، عليهن 

،  هن المساعدة من دون أن يشعرنعطوا لهيالحالة أن   في هذهاتفوظيفة الكبار مع المراهق

عمل عمالً ناجحا مع ت، وتترك األسرة االبنة  نتعجيزه دف وعدمباإلضافة إلى الحوار الها

 الفئة األقل تلقياً للمساندة االجتماعية بكل أنواعها هي الفئة أما. نشأنه  والرفع مننتقديره

وهذا يتناسب مع ما توصلت إليه الباحثة من أكثر ، ) ٢٩-٢٥(  ثم يليها ، ) ٣٩-٣٥(العمرية 

 . نفسها اقل الفئات تلقياً للمساندة االجتماعية هي، الفئات تعرضاً للعنف 

ألن اإلنسان كائن اجتماعي بطبيعته لذا فان نجاحه في تكوين أصدقاء واستمرار عالقته 

 وجسمية واستمتاعه بحياة لها معنى من شروط تمتعه بصحة نفسية معهم يعد شرطا أساسيا

إذا توافرت للشخص ،   ايجابياًتقوم على أساس الخبرة الشخصية حيث يعطي للصداقة طابعاً



 في حالة توافرت  سلبياًويعطيها طابعاً، الذي يسجل خبرته أنواع من الخبرات االيجابية 

إال أن األمر ليس كذلك حيث توجد صداقات دائمة ومديدة ، ء خبرات محبطة مع األصدقا

 األمريكيلم النفس  قام بها عاالتي، فقد أثبتت الدراسات وطويلة وجديرة باالهتمام والبحث 

 نسبة الوفيات ترتفع بين األشخاص أنتأثير الصداقة على الصحة فيقول " ليون ايسين"الدكتور 

الذين ال يسعون إلى تكوين صداقات أو الذين لهم عدد محدود من األصدقاء، بل هم يكونون 

ب وتفادياً  والشعور باالكتئاالنفسيأكثر عرضة من غيرهم ألمراض القلب والسرطان والتوتر 

لذلك يوصى ذلك العالم باالهتمام بتكوين صداقات جديدة ومستمرة حتى يشعر الشخص بأهمية 

 تنتج أساساً من الشعور التيالحياة والرغبة الدائمة فيها، فيبتعد عن ما يعرضه لألمراض 

 .بالوحدة واالنعزال 

 

 

 :الفرض السادس

 :ينص الفرض السادس على انه 

 داللة إحصائية بين متوسطات درجات أنواع المساندة االجتماعية ال توجد فروق ذات" 

 " .للمرأة طبقا للحالة االجتماعية عند أفراد العينة 

الختبار طبيعة ،   تحليل التباين األحاديتم استخدام، وللتحقق من صحة هذا الفرض 

لمساندة العالقة بين متوسطات الدرجات التي حصل عليها النساء المفحوصات في مقياس ا

  ) .٣٠٠= ن ( تبعاً للحالة االجتماعية عند أفراد العينة الكلية ، االجتماعية بأنواعها 

المساندة االجتماعية من قبل الصديقات طبقا للحالة االجتماعية ، ونتج عن ذلك : أوالً 

 :  التالي  )  ٣٢( البيانات اإلحصائية التي يتضمنها الجدول 



لمتوسطات الدرجات التي حصل عليها النساء  لتباين األحاديتوضح تحليل ا ) : ٣٢(جدول 

عند أفراد العينة  المفحوصات في مقياس المساندة االجتماعية من قبل الصديقات طبقا للحالة االجتماعية

 )٣٠٠= ن ( الكلية 

 الحالة االجتماعية  ) المتغير العاملي(مصدر التباين  المتغير التابع

 
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

بين 

 المجموعات

 

٥٤,٤١٩ 

 

٣ 

 

١٨,١٤٠ 

داخل 

 المجموعات

 

١٣٦٩٥,٨٣١ 
 

٢٩٦ 

 

المساندة 

االجتماعية 

ن قبل م

 الصديقات

 ٢٩٩ ١٣٧٥٠,٢٥٠ المجموع

 

٤٦,٢٧٠ 

 

٠,٣٩٢ 

 

٠,٧٥٩ 

 غير دالة

 : حصائية التالية نتائج التحليالت اإل ) ٣٢(     يتضح من الجدول رقم 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات المساندة االجتماعية من قبل الصديقات  -

 .طبقا للحالة االجتماعية 

المساندة االجتماعية من قبل األسرة طبقا للحالة الحالة االجتماعية ، ونتج عن ذلك : ثانياً

 :  تالي ال )  ٣٣( البيانات اإلحصائية التي يتضمنها الجدول 

لمتوسطات الدرجات التي حصل عليها النساء المفحوصات  يوضح تحليل التباين األحادي) : ٣٣(جدول 

 ) :٣٠٠=ن(في مقياس المساندة االجتماعية من قبل األسرة طبقاً الحالة االجتماعية عند أفراد العينة الكلية 

 تماعيةالحالة االج )المتغير العاملي (مصدر التباين  المتغير التابع

 
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

بين 

 المجموعات

 

٣٩٠,٨٢٤ 

 

٣ 

 

١٣٠,٢٧٥ 

 

المساندة 

االجتماعية 

من قبل 

 األسرة

 
 داخل 

١٣٩٥٢,٥٤٦ 

 

٢٩٦ 

 

٤٧,١٣٧ 

٢,٧٦٤ 
٠,٠٤٢ 

دالة عند 

مستوى داللة 



 المجموعات

 ٢٩٩ ١٤٣٤,٣٧٠ المجموع

)٠,٠٥( 

 ) :Scheffe( نتائج االختبارات البعدية باستخدام اختبار شيفية *

 الحالة االجتماعية
 

 المجموعات

 

 المتوسطات
 أرملة مطلقة متزوجة عازبة

 ٠,١٩ ٠,٧٨ *٢,٦٧ ــ ٢٠,٥٩ عازبة

 ٢,٤٨- ١,٨٩- ــ ــ ١٧,٩١ متزوجة

 ٠,٥٨- ــ ــ ــ ١٩,٨١ مطلقة

 ــ ــ ــ ــ ٢٠,٤٠ أرملة

 )٠,٠٥( مستوى دالة عند* 

 : نتائج التحليالت اإلحصائية التالية  ) ٣٣( يتضح من الجدول رقم 

بين درجات المساندة  ) ٠,٠٥( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة * 

= ف ( االجتماعية من قبل األسرة طبقاً للحالة االجتماعية التي عليها المرأة ، حيث بلغت قيمة 

٢,٧٦٤.(  

 :يتضح التالي ) Scheffe(راء التحليل البعدي باستخدام اختبار شيفية وبإج* 

بين متوسطات درجات المساندة ) ٠,٠٥( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -

ويكون الفرق ، والمتزوجات ، ) غير المتزوجات(االجتماعية من قبل األسرة بين العازبات 

  .)غير المتزوجات(لصالح العازبات 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المساندة االجتماعية من قبل -

 .والمطلقات ، ) غير المتزوجات(األسرة بين العازبات 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المساندة االجتماعية من قبل -

 .واألرامل، ) غير المتزوجات(األسرة بين العازبات 



 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المساندة االجتماعية من قبل -

 .والمطلقات ، األسرة بين المتزوجات 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المساندة االجتماعية من قبل -

 .واألرامل ، األسرة بين المتزوجات 

ية بين متوسطات درجات المساندة االجتماعية من قبل  ال توجد فروق ذات داللة إحصائ-

 .واألرامل ، األسرة بين المطلقات 

وبالرجوع إلى المتوسطات الحسابية للمقياس الفرعي للمساندة االجتماعية من قبل األسرة 

هن ، يتضح أن أكثر النساء الالتي يلقين درجة عالية من المساندة االجتماعية من قبل األسرة 

ثم يليهن النساء األرامل بمتوسط حسابي ، ) ٢٠,٥٩(لعازبات بمتوسط حسابي قدره النساء ا

واقل فئة ، ) ١٩,٨١(ثم يليهن النساء المطلقات بمتوسط حسابي مقداره ، ) ٢٠,٤٠(مقداره 

تحظى بالمساندة االجتماعية من قبل األسرة هي فئة النساء المتزوجات بمتوسط حسابي مقداره 

)١٧,٩٢.( 

الشعور الذاتي بالرضا عن المساندة االجتماعية طبقاً للحالة االجتماعية ، ونتج عن : ثالثاً 

 :  التالي  )  ٣٤( ذلك البيانات اإلحصائية التي يتضمنها الجدول 

لمتوسطات الدرجات التي حصل عليها النساء المفحوصات  يوضح تحليل التباين األحادي) : ٣٤(جدول 

ا عن المساندة االجتماعية طبقاً للحالة االجتماعية عند أفراد العينة الكلية في مقياس الشعور الذاتي بالرض

 )٣٠٠=ن(

 الحالة االجتماعية)  المتغير العاملي (مصدر التباين  المتغير التابع

 
مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 قيمة ف

مستوى 

 الداللة

 

الشعور 

الذاتي 

بالرضا عن 
بين 

 المجموعات

 

٢٥٦,٧٩٤ 

 

٣ 

 

٨٥,٥٩٨ 
٢,٠١١ 

 

٠,١١٢ 



داخل 

 المجموعات

 

١٢٦٠٠,٠٤٣ 
 

٢٩٦ 
المساندة 

 االجتماعية

 ٢٩٩ ١٢٨٥٦,٨٣٧ المجموع

 

٤٢,٥٦٨ 

 غير دالة

 : نتائج التحليالت اإلحصائية التالية  ) ٣٤(     يتضح من الجدول رقم 

 المساندة االجتماعيةال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الشعور الذاتي بالرضا عن  -

 .طبقاً للحالة االجتماعية 

ال توجد فروق ذات داللة : " و بذلك يتحقق الفرض السادس جزئياً و الذي ينص على انه 

إحصائية بين متوسطات درجات أنواع المساندة االجتماعية الموجهة للمرأة طبقاً للحالة 

 أن فئة األرامل تحظى بدرجة كبيرة ويتبين من هذا الفرض، " االجتماعية عند أفراد العينة 

وبالتالي تكون درجة شعورهن بالرضا ، من مساندة وتعاطف الصديقات والمجتمع المحيط بها 

ولكن قد تكون غير راضية عن مساندة ، الذاتي عن المساندة االجتماعية عالية هي األخرى 

فهي أكثر ، ئة العازبات أما ف، أسرتها لها بسبب اختالف وضعها االجتماعي كما ذكر سابقاً 

وهو ما يتناسب مع المرحلة العمرية ، الفئات تلقياً للمساندة االجتماعية من قبل األسرة 

ولكن وجد أن اقل فئة تلقياً للمساندة االجتماعية من قبل الصديقات هي فئة ، الصغيرة 

دي في وهذه اإلحصائية تفيد كثيراً  في توضيح وجهة نظر المجتمع السعو، المطلقات 

وقد يرجع السبب ، فهن أقل الفئات تلقياً للمساندة االجتماعية من قبل الصديقات ، المطلقات 

وهذا يوضح عدم رضا المطلقات عن كمية ونوعية المساندة ، إلى الخوف من اخذ أزواجهن 

أو بعدها بسبب أنهن ال ، االجتماعية التي تتلقاها خالل المشكالت أو أحداث الحياة الضاغطة 

فنجد أن هذه الفئة  تحتل المركز األخير من الفئات ، يحظين أصالً بدرجة جيدة من المساندة 

بينما تحتل المركز قبل األخير في مساندة ، األكثر استفادة من المساندة من قبل الصديقات 

بسبب النظرة الدونية التي يطلقها المجتمع ، وقد يرجع قلة المساندة للمطلقات ، األسرة لها 

وعدم تلقيها ، أما سبب تأخر فئة المتزوجات في ترتيب مساندة األسرة ، لى المرأة المطلقة ع

فبعض المشكالت ، وضعف العالقات ، هو بعدهن عن محيط األسرة ، الدعم الكافي 

فتفقد مساندة أسرتها ، والصعوبات ال تستطيع المرأة التحدث عنها مع األسرة لحساسية الوضع 

 . لمواقفلها في مثل تلك ا



إلى أن  ) ١٩٩٢, Jarvis and Creasey: جارفيس و كريزي(وأشارت نتائج دراسة 

ترتبط بالتوافق ، فإن هذه الضغوط ، المرأة  التي تعاني من ضغوط مرتفعة ومساندة اقل 

بسبب قلة المساندة وزيادة ، وبالتالي سوف تسوء عالقتها مع زوجها ، الزواجي ارتباطاً سلبياً 

 .ها الضغط علي

 :إلى النتائج التالية) ١٩٩٦: راوية دسوقي(وقد أشارت دراسة 

، على الصحة النفسية للمرأة المطلقة ،يوجد تأثير دال إحصائيا لمساندة األسرة والصديقات 

و يوجد تأثير سلبي دال إحصائيا لكل من حجم المساندة ودرجة الرضا عن المساندة 

 .االجتماعية على ضغوط الحياة 

يعني ، ارتباطات عكسية بين الشعور بالوحدة النفسية وتبادل العالقات االجتماعية و هناك 

 .يقل لديهن الشعور بالوحدة النفسية، أن المطلقات الذين لديهن عالقات اجتماعية عالية 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المطلقات مرتفعي الصحة النفسية وبين منخفض 

لصالح مرتفعي ، ساندة االجتماعية من قبل األسرة والصديقات الصحة النفسية في بعدي الم

 .  الصحة النفسية

 

 

 

  

 :الفرض السابع

 :ينص الفرض السابع على انه 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أنواع المساندة االجتماعية " 

 " .الموجهة للمرأة حسب المستوى االقتصادي عند أفراد العينة 



الختبار طبيعة  ،  تحليل التباين األحاديتم استخدام، لتحقق من صحة هذا الفرض ول

العالقة بين متوسطات الدرجات التي حصل عليها النساء المفحوصات في مقياس المساندة 

  ) .٣٠٠= ن ( حسب المستوى االقتصادي عند أفراد العينة الكلية ، االجتماعية بأنواعها

اعية من قبل الصديقات حسب المستوى االقتصادي ، ونتج عن ذلك المساندة االجتم: أوالً 

 :  التالي  )  ٣٥( البيانات اإلحصائية التي يتضمنها الجدول 

لمتوسطات الدرجات التي حصل عليها النساء المفحوصات  يوضح تحليل التباين األحادي) : ٣٥(جدول 

 عند أفراد العينة الكلية توى االقتصاديفي مقياس المساندة االجتماعية من قبل الصديقات حسب المس

 :)٣٠٠=ن(

 الوضع االقتصادي)   المتغير العاملي (مصدر التباين  المتغير التابع
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٤٠٩,٢٥٣ 

 

٤ 
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١٣٣٤٠,٩٩٧ 
 

٢٩٥ 

 

المساندة 
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 الصديقات

 ٢٩٩ ١٣٧٥٠,٢٥٠ المجموع

 

٤٥,٢٢٤ 

٢,٢٦٢ 
٠,٠٦٣ 

 غير دالة

 : نتائج التحليالت اإلحصائية التالية  ) ٣٥(     يتضح من الجدول رقم 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المساندة االجتماعية من قبل الصديقات حسب  -

 ).الدخل( المستوى االقتصادي 

المساندة االجتماعية من قبل األسرة حسب المستوى االقتصادي ، ونتج عن ذلك : ثانياً 

 :  التالي  )  ٣٦( البيانات اإلحصائية التي يتضمنها الجدول 

لمتوسطات الدرجات التي حصل عليها النساء المفحوصات في  يوضح تحليل التباين األحادي) : ٣٦(جدول 

 )٣٠٠=ن(عند أفراد العينة الكلية  ن قبل األسرة حسب المستوى االقتصاديمقياس المساندة االجتماعية م



 )والوضع االقتصادي -المتغير العاملي (مصدر التباين  المتغير التابع

مجموع  

 المربعات
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متوسط 

 المربعات

 

 قيمة ف

مستوى 

 الداللة
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٣٩٣,٢٧٧ 

 

٤ 

 

٩٨,٣١٩ 
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 المجموعات

 

١٣٩٥٠,٠٩٣ 

 

٢٩٥ 

 

المساندة 

االجتماعية من 

 قبل األسرة

 ٢٩٩ ١٤٣٤٣,٣٧٠ المجموع

 

٤٧,٢٨٨ 

 

٢,٠٧٩ 

 

٠,٠٨٤ 

 غير دالة

 : نتائج التحليالت اإلحصائية التالية  ) ٣٦(     يتضح من الجدول رقم 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المساندة االجتماعية من قبل األسرة حسب  -

 ).الدخل( االقتصادي المستوى 

الشعور الذاتي بالرضا عن المساندة االجتماعية حسب المستوى االقتصادي ، ونتج : ثالثاً 

 :  التالي  )  ٣٧( عن ذلك البيانات اإلحصائية التي يتضمنها الجدول 

لمتوسطات الدرجات التي حصل عليها النساء المفحوصات  توضح تحليل التباين األحادي) : ٣٧(جدول 

ي مقياس الشعور الذاتي بالرضا عن المساندة االجتماعية حسب المستوى االقتصادي عند أفراد العينة ف

 )٣٠٠=ن(الكلية 

 الوضع االقتصادي) المتغير العاملي (مصدر التباين  المتغير التابع
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٢٧٦,٢٦٧ 

 

٤ 

 

٦٩,٠٦٧ 
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٤٢,٦٤٦ 

 : نتائج التحليالت اإلحصائية التالية  ) ٣٧(     يتضح من الجدول رقم 

 شعور الذاتي بالرضا عن المساندة االجتماعيةال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ال -

 ).الدخل( حسب المستوى االقتصادي 

 :و بذلك يتحقق الفرض السابع الذي ينص على انه 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أنواع المساندة االجتماعية  " 

 " . الموجهة للمرأة حسب المستوى االقتصادي عند أفراد العينة 

 ونالحظ مما سبق أن هذه النتائج تتوافق مع النتائج السابقة حيث أن أكثر الفئات التي 

أو فئة العازبات الالتي مازلن ، ) ١٩-١٥(تحظى بالمساندة االجتماعية هي فئة العمرية 

 .وبالتالي يتقاضين مكافآت الدراسة ، يدرسن في الجامعات 

وهي أيضا تتفق ، ) ٣٩-٣٥(هي الفئة العمرية ف، أما اقل فئة تحظى بالمساندة االجتماعية 

 . مع الفئة العاملة ذات الرواتب المنخفضة

 :لعل من أهمها ، ويرجع السب في ذلك حسب اعتقاد الباحثة إلى عدة عوامل 

بحيـث تـصبح    ( ويقصد بها وصول المرأة إلى حالة من االستقرار المـادي           : االستقاللية   -

 وهي التي دائماً ما ُأشعرت بأنهـا        –والذي يؤدي بها    ) المادية  معتمدة على نفسها من الناحية      

 والذي يؤدي بها إلى القناعة الكاملة بأنها ال         -عالةً على أسرتها في المأكل والمشرب والتنقل        

ولكن سلوكها هذا يأتي    ، وان كانت في أعماقها تتمنى هذه المساندة        ، تحتاج إلى هذه المساندة     

سواء كان هذا اإلشعار فعالً     ، عروها فيما قبل بأنها عالة على األسرة        كرد على جميع الذين أش    

 .أو قوالً أو حتى ترميزاً 

أن المرأة تصل ومن خـالل مالحظاتهـا للمجتمـع الـذي            ، ونقصد بذلك   : المرأة الهدف    -

كلما أصبحت هدفاً يبحث    ، انه كلما زاد دخلها     ، إلى قناعة مفادها    ، ترعرعت فيه وتربت فيه     



فنجدها تسعى دائما إلى إنكار المساندة لتوجه رسالة إلى         ،  كل المقربين من أهل وزميالت       عنه

 .باني لست بالهدف السهل الذي تبحثون عنه ، من حولها 

وان لم  ، فنجد إن غالبية    ، وهو يعتمد على نظرة المجتمع لقضايا ومشاكل اإلناث         : الخوف   -

ل عام وفي مناطق عامة ودون حيـاء زائـد أو           قضايا ومشاكل الذكور تحل بشك    ، تكن معظم   

، بينما نجد أن نفس النسبة من مشاكل وقضايا اإلنـاث           ، خوف من األب أو األم أو اإلخوان        

وكذلك التهديد إن تم البت  ، تحل وكأنها نهاية الدنيا من اإلخفاء والتهديد بعدم إظهار الموضوع           

 ..دون علم األب ، في هذا الموضوع 

وبال شك إلـى    ، هذه نظرته تجاه مشاكلها وقضاياها سيؤدي بها        ، أة في مجتمع    إن نشوء المر  

وال سيما  ، رفض كل صور المساندة سواء كانت هذه المساندة من أهل أو قريبات أو صديقات               

، سيغنيها عن تلك المـساندات      ) حسب تفكيرها   ( وأنها قد بلغت درجة من االستقالل المادي        

 . ) تتمنى تلك المساندة أعماقهاوان كانت في( واكرر هنا 

لجعل  العمل ضغط  أنه في كثير من الحاالت يتضافر الضغط في األسرة مع: ضغط العمل -

والتـأثير   والضغوط المنزلية وثيقة العمل والشك أن العالقة بين ضغوط ، صعبة اإلنسانحياة 

 تـضافر  إلىباإلضافة  هفإن،  مجال إلغفال ذلك ولعل السبب في ذلك واضح بينهما متبادال وال

فإن ،  لضغوط اإلنسان بشكل يضيف) التنظيمية واألسرية(المجموعتين من مصادر الضغوط 

للتعامل مع الضغوط البيئية ومنهـا    قوياًالحياة المساندة واألقل ضغطاً في األسرة تعتبر مسانداً

  ،ا األطفـال الضغوط التـي يـسببه   و، الحياة الضغوط التي يسببها شريك و،  العمل ضغوط

 .الضغوط التي تسببها البيئة على المنزل،  المنزلية الضغوط التي يسببها الترتيبات

أو  مـن الـصدامات المزاجيـة    أساسيةالحياة واألطفال بصفة   وتنبع كل من ضغوط شريك

توجد شخصيتان متطابقتان تماما أبدا حتى التوأم سواء فـي   المعروف أنه ال فمن ، المرضية

 ومن ثم فإن الـصدامات المزاجيـة بـين    واالهتماماتالسمات أو القيم والميول و الخصائص

 .مصدر كبير للضغوط إذا لم يتناولها بطريقة إيجابية الزوجين

يكن شريك الحياة متعاونا مع المرأة في تحمل جانب من األعباء  فإنه إذا لم،  من ناحية أخرى

 .ذلك يؤدي لضغوطها المتعلقة بالحياة فإن

 الموقف في البيت آمناً يمكن تحمله إذا كان العمل اإلحباط وخيبة األمل في  من كبيراًجانباً فإن 

فالمـساندة  ،  العاطفية والمادية ة  المساند،  ومن مظاهر المساندة في البيت       –  ومرضياً ومسانداً



ـ   المادية هنا حاجة الزوجة لتفهم الزوج لوضع المرأة ة العاملة التي أصبحت لها وظيفـة مهني

 .مثقلة باألعباء

إداري مزدوج في المنزل وفي المنظمة ممـا يـصيبها باإلرهـاق      المرأة اليوم تقوم بدور إن

عاتقها من المصدرين يقل هذا العبء كثيرا لو جنح الزوج للمساعدة  نتيجة األعباء الملقاة على

اطفية أو مساعدتها المنزلية وفي رعاية األطفال سواء من النواحي المادية أو الع في الترتيبات

  الدراسية ويدخل في فئة عدم تعاون الزوج أو عـدم مـساندته  األطفالعملية متابعة حياة  في

 .العمـل  المادية عدم مراعاة أن الزوجة تقضي جانبـا كبيـرا مـن وقتهـا وجهـدها فـي      

  حيـث األسـبوع  أيامخالل   االجتماعيةأووينبغي مراعاة ذلك بعدم السماح بالزيارات العائلية 

يشكل األوالد عبئاً على األم العاملة  وقد، يضيف هذا عبئاً جديداً على حياتنا المشغولة المرهقة

 بدروسهم ويتطلب ذلـك  االهتماموالعامة  يتضمن ذلك باإلضافة لرعايتهم الصحية والنفسية ،

 .من الزوج المساندة

 :الفرض الثامن

 :ينص الفرض الثامن على انه 

 - الجسدي –النفسي ( يه ذات داللة إحصائية بين نوع العنف ال توجد عالقة ارتباط" 

 " .و بين أبعاد المساندة االجتماعية المختلفة ،الموجة ضد المرأة ) اللفظي

 Pearson Correlation(ن صحة هذا الفرض تم استخدام معامل ارتباط بيرسو من وللتحقق

Coefficient(صل عليها النساء المفحوصات من  الختبار طبيعة العالقة بين الدرجات التي ح     

، ) مقياس المساندة االجتماعية من قبل الصديقات ( و ) لمرأة ضد امقياس العنف الموجه ( 

 :كما يلي ) ٣٧( البيانات اإلحصائية التي يتضمنها الجدول رقم ، ونتج عن ذلك 

 

النساء المفحوصات من يوضح قيم معامالت االرتباط بين الدرجات التي حصل عليها ) : ٣٨(جدول 

 )٣٠٠= ن(مقياس العنف الموجة ضد المرأة ومقياس المساندة االجتماعية للعينة الكلية 

 العنف اللفظي العنف الجسدي العنف النفسي المتغيرات



المساندة االجتماعية 

 من قبل الصديقات

-٠,٣١٣** 

 دالة

-٠,٢٢٨** 

 دالة

-٠,٢٦٧** 

 دالة

المساندة االجتماعية 

 ألسرةمن قبل ا

-٠,٥٦١** 

 دالة

-٠,٤١٥** 

 دالة

-٠,٥٢٠** 

 دالة

الشعور الذاتي 

بالرضا عن المساندة 

 االجتماعية

 

-٠,٤٦٩** 

 دالة

 

-٠,٣٤٧** 

 دالة

 

-٠,٤٢٣** 

 دالة

 )٠,٠١(معامل االرتباط ذات داللة إحصائية عند مستوى **  

 

 :التحليالت التالية) ٣٨(  يتضح من الجدول 

بين العنف النفسي ، ) ٠,٠١(ه سالبة ذات داللة إحصائية عند مستوى توجد عالقة ارتباطي* 

حيث بلغت قيمة معامل ، لمرأة وبين المساندة االجتماعية من قبل الصديقات ضد االموجه 

تعني انه كلما ارتفعت درجة المساندة ، وهذه العالقة السالبة ، ) ٠,٣١٣-(االرتباط   

، خفضت درجات العنف النفسي الموجه ضد المرأة االجتماعية من قبل الصديقات كلما ان

كلما ارتفعت ، فإذا انخفضت درجة المساندة االجتماعية من قبل الصديقات ، والعكس صحيح 

 .درجات العنف النفسي الموجه ضد المرأة 

بين العنف الجسدي ) ٠,٠١(توجد عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية عند مستوى * 

حيث بلغت قيمة معامل ، أة وبين المساندة االجتماعية من قبل الصديقات الموجه ضد المر

وهذه العالقة السالبة تعني أنه كلما ارتفعت درجة المساندة االجتماعية ، ) ٠,٢٢٨-(االرتباط   

والعكس ، كلما انخفضت درجات العنف الجسدي الموجه ضد المرأة ، من قبل الصديقات 

مساندة االجتماعية من قبل الصديقات كلما ارتفعت درجات فإذا انخفضت درجة ال، صحيح 

 .العنف الجسدي الموجه ضد المرأة 

 

بين العنف اللفظي ) ٠,٠١(توجد عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية عند مستوى * 

حيث بلغت قيمة معامل ، الموجه ضد المرأة وبين المساندة االجتماعية من قبل الصديقات 

وهذه العالقة السالبة تعني أنه كلما ارتفعت درجة المساندة ، ) ٠,٢٦٧-(     االرتباط 

، كلما انخفضت درجات العنف اللفظي الموجه ضد المرأة ، االجتماعية من قبل الصديقات 



فإذا انخفضت درجة المساندة االجتماعية من قبل الصديقات كلما ارتفعت ، والعكس صحيح 

 . المرأة درجات العنف اللفظي الموجه ضد

 

بين العنف النفسي ) ٠,٠١(توجد عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية عند مستوى * 

حيث بلغت قيمة معامل ، الموجه ضد المرأة و بين المساندة االجتماعية من قبل األسرة

وهذه العالقة السالبة تعني أنه كلما ارتفعت درجة المساندة ، ) ٠,٥٦١-(       االرتباط  

، كلما انخفضت درجات العنف النفسي الموجه ضد المرأة ، جتماعية من قبل األسرة اال

كلما ارتفعت ، فإذا انخفضت درجة المساندة االجتماعية من قبل األسرة ، والعكس صحيح 

 . ضد المرأة هدرجات العنف النفسي الموج

ن العنف الجسدي بي) ٠,٠١(توجد عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية عند مستوى * 

حيث بلغت قيمة معامل ، الموجه ضد المرأة و بين المساندة االجتماعية من قبل األسرة 

وهذه العالقة السالبة تعني أنه كلما ارتفعت درجة المساندة ، ) ٠,٤١٥-(االرتباط      

، كلما انخفضت درجات العنف الجسدي الموجه ضد المرأة ، االجتماعية من قبل األسرة 

فإذا انخفضت درجة المساندة االجتماعية من قبل األسرة كلما ارتفعت ، كس صحيح والع

 . ضد المرأةهدرجات العنف الجسدي الموج

بين العنف اللفظي ) ٠,٠١(توجد عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية عند مستوى * 

ت قيمة معامل حيث بلغ، الموجه ضد المرأة و بين المساندة االجتماعية من قبل األسرة 

وهذه العالقة السالبة تعني أنه كلما ارتفعت درجة المساندة ، ) ٠,٥٢٠-(االرتباط        

، كلما انخفضت درجات العنف اللفظي الموجه ضد المرأة ، االجتماعية من قبل األسرة 

فإذا انخفضت درجة المساندة االجتماعية من قبل األسرة كلما ارتفعت ، والعكس صحيح 

 . ضد المرأة هالعنف اللفظي الموجدرجات 

 

بين العنف النفسي ) ٠,٠١(توجد عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية عند مستوى * 

حيث بلغت قيمة ، الموجه ضد المرأة و بين الشعور الذاتي بالرضا عن المساندة االجتماعية 

 ارتفعت درجة الشعور الذاتي وهذه العالقة السالبة تعني أنه كلما، ) ٠,٤٦٩-(معامل االرتباط 

، كلما انخفضت درجات العنف النفسي الموجه ضد المرأة ، بالرضا عن المساندة االجتماعية 

فإذا انخفضت درجة الشعور الذاتي بالرضا عن المساندة االجتماعية كلما ، والعكس صحيح 

 . ضد المرأة هارتفعت درجات العنف النفسي الموج



 

بين العنف الجسدي ) ٠,٠١( سالبة ذات داللة إحصائية عند مستوى توجد عالقة ارتباطية* 

حيث بلغت قيمة ، الموجه ضد المرأة و بين الشعور الذاتي بالرضا عن المساندة االجتماعية 

وهذه العالقة السالبة تعني أنه كلما ارتفعت درجة الشعور الذاتي ، ) ٠,٣٤٧-(معامل االرتباط 

، كلما انخفضت درجات العنف الجسدي الموجه ضد المرأة ، ية بالرضا عن المساندة االجتماع

فإذا انخفضت درجة الشعور الذاتي بالرضا عن المساندة االجتماعية كلما ، والعكس صحيح 

 . ضد المرأة هارتفعت درجات العنف الجسدي الموج

فظي بين العنف الل) ٠,٠١(توجد عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية عند مستوى * 

حيث بلغت قيمة ،  ضد المرأة و بين الشعور الذاتي بالرضا عن المساندة االجتماعية هالموج

وهذه العالقة السالبة تعني أنه كلما ارتفعت درجة الشعور ، ) ٠,٤٢٣-(معامل االرتباط  

كلما انخفضت درجات العنف اللفظي الموجه ضد ، الذاتي بالرضا عن المساندة االجتماعية 

فإذا انخفضت درجة الشعور الذاتي بالرضا عن المساندة ،  والعكس صحيح ،المرأة 

 . ضد المرأة هاالجتماعية كلما ارتفعت درجات العنف اللفظي الموج

ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة : "     وبذلك نرفض الفرض الثامن الذي ينص على انه 

لموجه ضد المرأة و أبعاد المساندة )  اللفظي- الجسدي –النفسي ( إحصائية بين نوع العنف 

 " .االجتماعية المختلفة 

، ألنه كلما زادت المساندة والدعم والتكافل االجتماعي ،      وهذه النتيجة منطقية ومتوقعة 

واستطاعت أن تقف أمام ، وزادت ثقتها بنفسها ، كلما قل الضغط على المرأة المعرضة للعنف 

دعم المجتمع لخطواتها اإلجرائية للتخلص من العنف الواقع وب، هذا العنف بشتى الوسائل 

 . أو حتى عدم الرضا عن األوضاع االجتماعية الغير جيدة، عليها بكل أنواعه 

دورين أساسيين ، إلى أن للمساندة االجتماعية ) ١٩٩٤(     وهذا يتفق مع ما ذكره الشناوي 

تكون النساء الالتي لديهن ، ور النمائي ففي الد. دور نمائي ودور وقائي : في حياة المرأة 

 .أفضل من ناحية الصحة النفسية ، عالقات اجتماعية وتبادل ثقة مع غيرهن 

فالنساء الالتي يمرون ، أما في الدور الوقائي فان لها اثر مخفف لنتائج األحداث الضاغطة 

 هذه العالقات الودودة بأحداث مؤلمة تتفاوت استجابتهن لتلك األحداث المؤلمة تبعاً لتوفر مثل

 .والمساندة 

     واتفقت الدراسات على أن المساندة االجتماعية لها دور هام وفعال وايجابي على بعض 

وأحداث الحياة ، وبعض سمات الشخصية ، االضطرابات النفسية : المتغيرات النفسية مثل 



ودراسة ) ٢٠٠١(ي ودراسة جاب اهللا وهريد) ٢٠٠٥(دراسة هيام شاهين : مثل ، الضاغطة 

لذا نجد أن المساندة ، ) ١٩٩٧(ودراسة الربيعة ) ١٩٩٦(و دراسة دسوقي ) ٢٠٠٠(علي 

وتقلل من المعاناة النفسية في حياتها ، االجتماعية تزيد من قدرة المرأة على مقاومة اإلحباط 

 .االجتماعية

فافتقاد ، دلة بين النساء     وتعطي هذه النتيجة أهمية كبرى لدور العالقات االجتماعية المتبا

يمكن أن يجعلها ، المرأة لعالقات اجتماعية صحية داعمة ومؤازرة لها في أوقات األزمات 

وتتباين في شدتها وفقاً لدرجة هذا االفتقاد للعالقات ، عرضة لالضطرابات النفسية المختلفة 

 . الشخصية المتبادلة 

، ة بأشكالها المختلفة من مصادر متعددة كاألسرة وفي المقابل فان المساندة التي تتلقاها المرأ

وكذلك المساندة المستمدة من الصديقات ، متمثلة في الزوج و الوالدين واألبناء واألقارب 

يمكن أن تكون واقية لها من التعرض ألشكال ، وغير ذلك ، وجماعات األقران والجيران 

 .العنف المختلفة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

        الفصل اخلامس

 خالصة الدراسة و التوصيات

 

 

 ملخص نتائج الدراسة  

 التوصيات  

 البحوث و الدراسات المقترحة  

 
 

 

 

 



 

 :ملخص نتائج الدراسة 

دراسة ميدانية على   ، كانت الدراسة بعنوان العنف الموجه ضد المرأة ومساندة المجتمع لها           

فت الدراسة إلى الكشف عن طبيعة العالقة بـين         هدو، عينة من النساء في مدينة مكة المكرمة        

وتكمن ، والمساندة االجتماعية   ، )  لفظي - جسدي   –نفسي  ( ضد المرأة بأنواعه     هالعنف الموج 

توجيه نظر المجتمع إلى الفئة المتـضررة مـن هـذه           أهمية الدراسة من الناحية النظرية في       

 ه المـشكلة   المجتمع في إبراز هـذ     ومحاولة توضيح دور  ، ر  التي بدأت في االنتشا   ، الظاهرة  

 .أو بسبب الظروف التي تمر بها األسرة،  سواء كان بسبب العادات الخاطئة حدوثهاوتشجيع 

 وأهميتها بتقليـل العنـف بـصورة         ،ح أهمية المساندة االجتماعية بصورة عامة     ي توض و

دث العنـف   في عدم الصمت على حوا    ، المرأة المتضررة من العنف     أيضاً  تستفيد  و  ، خاصة  

، وكذلك قد يستفيد منها كل من يستطيع مد يد العون إلى المرأة المتضررة              ، التي تتعرض لها    

كمنظمات حقـوق اإلنـسان     ، كما يمكن أن تستفيد منها المنظمات التي تعتني بشؤون المرأة           

 .والمنظمات التعاونية

 ،وجه ضد المرأة    وهي بناء مقياس للعنف الم    ،  هذه الدراسة    وهناك أهمية تطبيقية من   

في ضوء ما قد تسفر عنه الدراسة من نتائج يمكن أن يستفاد منها في وضع بعـض البـرامج                   

 .التربوية والنفسية واإلرشادية التي تهتم بالتوعية األسرية للحد من اآلثار السلبية لهذه المشكلة 

أة علـى  كحـث المـر  ، وكذلك العمل على تذكير المجتمع بوضع اإلجراءات الكفيلة لذلك          

وتوعية األسـر   ، و تقديم فرص وظيفية مناسبة      ،  دور اإليواء المناسبة للحماية      إيجادالتبليغ و 

 هذا باإلضافة إلـى     ،لبناتها    يجب أن تقدمها   والمساندة التي ، أهمية الرعاية الصحية والنفسية     ب

 .إيجاد مراكز للعون والخدمات اإلرشادية

 :ي التالي وباختصار يمكن إجمال أهداف الدراسة ف

  .الموجه ضد المرأة )  النفسي – الجسدي –اللفظي ( بناء مقياس العنف ) ١



 الوضـع   – الحالـة االجتماعيـة      –العمر  ( طبقاً لكل من    ، معرفة الفروق في العنف     ) ٢

 ) .االقتصادي

 – قبل األسـرة     –قبل الصديقات   (معرفة الفروق في المساندة االجتماعية وفقاً لكل من         ) ٣

 .)  الذاتي عن المساندة والرضا

 .معرفة العالقة بين العنف والمساندة االجتماعية ) ٤

 واألسرة والرضا الذاتي عن المساندة في تقليل        الصديقاتمعرفة دور المساندة من قبل      ) ٥

 .عنف لظاهرة ا

اجتماعية امرأة من مستويات    ) ٣٠٠(اسة من   وقد تكونت عينة الدر   : عينة الدراسة   

الثانويـة   (وهـي ، طالبات المرحلة الثانويـة     معلمات و   شملت العينة نساء من     فقد  ، متباينة  

كمـا   ، )والثانوية الثالثـة عـشر  ، والثانوية التاسعة  ، والثانوية السابعة عشر    ، الحادي عشر   

، ومستشفى النور   ، شملت العينة مجموعة من النساء العامالت في مستشفى الملك عبد العزيز            

 ) ٥٠ - ١٥(حيث كان مدى أعمار اإلناث المفحوصات من        ،  المنازل   عينة من ربات  وكذلك  

  .)٣٤ - ٣٠( بمتوسط أعمار مقداره ،

 :واستخدمت الباحثة للكشف عن طبيعة متغيرات الدراسة أدوات الدراسة التالية 

  الموجه ضد المرأة من إعداد الباحثـة       ، ) اللفظي  ، الجسدي  ، النفسي  (مقياس العنف    -١

 )٢٠٠٧ ( . 

إعداد أسماء الـسرسي و أمـاني عبـد المقـصود           :  مقياس المساندة االجتماعية     -٢

)١٩٩٧.( 

االرتبـاطي الـسببي    (ووفقاً لمتغيرات الدراسة اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي         

واستخدمت الباحثة األساليب اإلحـصائية التاليـة   ، لمناسبتها ألهداف الدراسة    ، )المقارن

 : وهي كالتالي اسةفروض الدرللتحقق من 

 .الختبار صحة الفرض األول) T-test) (ت( اختبار -١



الختبار صحة الفرض الثاني والفرض الثالـث       ) ANOVA(   تحليل التباين األحادي      -٢

 .والفرض الرابع والفرض الخامس والفرض السادس والفرض السابع

 الختبار صـحة  ) Pearson Correlation Coefficient(معامل االرتباط لبيرسون -٣

 .الفرض الثامن

 :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

 :الفرض األول

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات النساء في المساندة االجتماعية             -

 . بين ذوات الدرجات المنخفضة وذوات الدرجات المرتفعة للعنف الموجه ضد المرأة

بية في المساندة االجتماعية للنساء ذوات الدرجات المنخفضة        حيث بلغت المتوسطات الحسا   

 ).٧٧,١٦(للعنف الموجه للمرأة 

وكانـت الفـروق   ) ٥٦,٦٦(لمـرأة  ضد ا وللنساء ذوات الدرجات المرتفعة للعنف الموجه       

            لصالح النساء ذوات الـدرجات المنخفـضة للعنـف الموجـه للمـرأة حيـث بلغـت قيمـة               

 . )٩,٥٨٩= ت (

ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية       " : ذلك نرفض الفرض األول الذي ينص على انه         وب

 المرتفعات والمنخفضات على مقياس العنـف      متوسطات درجات المساندة االجتماعية بين       في

 " . لمرأةضد االموجه 

ونالحظ مما سبق أن النساء الحاصالت على درجات منخفضة على مقياس العنف الموجه             

، التي تقدم لهن ويشعرن بهـا       ، يتمتعون بدرجات مرتفعة في المساندة االجتماعية       ضد المرأة   

حيث ، مقارنه بالنساء الحاصالت على درجات مرتفعة على مقياس العنف الموجه ضد المرأة             

 .حصلن على درجات منخفضة في المساندة االجتماعية التي تقدم لهن ويشعرن بها 

 :الفرض الثاني 



 ضـد   ه النفسي الموج  بين متوسطات درجات العنف   ذات داللة إحصائية    توجد فروق   ال  * 

 . متغير العمر عند أفراد العينةطبقاً لالمرأة 

 ضد  ه متوسطات درجات العنف الجسدي الموج     بينتوجد فروق ذات داللة إحصائية      ال   *

 .  متغير العمر عند أفراد العينةطبقاً لالمرأة 

ي درجات العنف اللفظي الموجه ضد المـرأة طبقـاً           توجد فروق ذات داللة إحصائية ف      * 

  .)٢٩-٢٥(الفئة العمرية لمتغير العمر، وكانت هذه الفروق لصالح النساء الالتي ينتمين إلى 

ال توجد فـروق ذات داللـة       : والذي ينص على انه     جزئياً  وبذلك يتحقق الفرض الثاني     * 

الموجـه ضـد    )  اللفظـي  -سدي   الج –النفسي  ( إحصائية في متوسطات درجات نوع العنف       

  . متغير العمر عند أفراد العينةتبعاً لالمرأة 

 :الفرض الثالث

ـ ف النفسي    متوسطات درجات نوع العن    بينتوجد فروق ذات داللة إحصائية      ال  *   هالموج

 .  للحالة االجتماعيةترجعضد المرأة 
 هالموجالجسدي    بين متوسطات درجات نوع العنف      توجد فروق ذات داللة إحصائية      ال  * 

  . للحالة االجتماعيةترجعضد المرأة 
ـ توسطات درجات نوع العنف اللفظي       م بينتوجد فروق ذات داللة إحصائية      ال  *   هالموج

 .  للحالة االجتماعيةترجع  ضد المرأة

ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية        :وبذلك يتحقق الفرض الثالث الذي ينص على انه         * 

تبعـاً  الموجه ضد المرأة    ، )  اللفظي - الجسدي   –النفسي  (  نوع العنف     متوسطات درجات  بين

 .لحالة االجتماعية عند أفراد العينةل

 :الفرض الرابع 

بـين درجـات العنـف       ) ٠,٠٥( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         * 

= ف  ( ، حيـث بلغـت قيمـة        ) الدخل( النفسي الموجه ضد المرأة حسب الوضع االقتصادي      



النساء الالتـي ينتمـين     ،  أكثر النساء الالتي يتعرضن للعنف النفسي        أنوقد وجد   ،  ) ٥,٩٨٨

   .)٤٩٩٩-٤٠٠٠ (نألسر دخله

بين درجـات العنـف     ،  ) ٠,٠٥( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         * 

،  ) ٤,٦٩٧= ف  ( الجسدي الموجه ضد المرأة حسب الوضع االقتصادي ، حيث بلغت قيمة            

الالتي ينتمـين ألسـر      النساء   الجسدي أكثر النساء الالتي يتعرضن للعنف       أنوقد وجد أيضاً    

  .)٤٩٩٩-٤٠٠٠ (ندخله

 درجـات العنـف     بين،  ) ٠,٠٥( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         * 

، ) ٤,٥٠٠= ف ( ادي ، حيث بلغـت قيمـة    الوضع االقتصالمرأة حسب ه ضد اللفظي الموج 

الالتي ينتمـين ألسـر      النساء   الجسدي أكثر النساء الالتي يتعرضن للعنف       أنوقد وجد أيضاً    

 . )٤٩٩٩-٤٠٠٠ (ندخله

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية      : و بذلك نرفض الفرض الرابع والذي ينص على انه          

ـ ، )  اللفظي - الجسدي   –النفسي  (  متوسطات درجات نوع العنف      بين  ضـد المـرأة     هالموج

 ."  االقتصادي عند أفراد العينة  الوضعحسب

 :الفرض الخامس 

 الـصديقات  درجة المساندة االجتماعية من قبل       بينال توجد فروق ذات داللة إحصائية       * 

 .متغير العمرتبعاً ل

تبعـاً   درجة المساندة االجتماعية من قبل األسرة       بينال توجد فروق ذات داللة إحصائية       * 

 .متغير العمرل

 درجة الشعور بالرضا الـذاتي عـن المـساندة          بين فروق ذات داللة إحصائية      ال توجد * 

 .متغير العمرتبعاً لاالجتماعية 

ال توجـد فـروق ذات داللـة        :" و بذلك يتحقق الفرض الخامس والذي ينص على انـه            

متغير العمر  حسب   متوسطات درجات أنواع المساندة االجتماعية الموجهة للمرأة         بينإحصائية  

 . "فراد العينةعند أ



 :الفرض السادس 

 الصديقات درجات المساندة االجتماعية من قبل       بينفروق ذات داللة إحصائية     ال توجد   * 

 .االجتماعية لحالة طبقا ل

درجـات المـساندة    بين   ) ٠,٠١( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         * 

، حيـث بلغـت قيمـة                التي عليها المـرأة    لحالة االجتماعية ل سرة طبقاً االجتماعية من قبل األ   

 أكثر النساء الالتي يلقين درجة عالية من المساندة االجتماعية          أنوقد وجد   ،  ) ٢,٧٦٤= ف  ( 

 .هن النساء العازبات ، من قبل األسرة 

 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الشعور الذاتي بالرضا عن المساندة االجتماعية            * 

 .لة االجتماعية لحاطبقاً ل

 بينال توجد فروق ذات داللة إحصائية       : ويتضح أن الفرض السادس الذي ينص على انه         

 عند أفراد   لحالة االجتماعية طبقاً ل متوسطات درجات أنواع المساندة االجتماعية الموجهة للمرأة        

 . قد تحقق جزئياً ، العينة

 :الفرض السابع

حـسب   الصديقاتن المساندة االجتماعية من قبل      ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بي      * 

 ).الدخل( الوضع االقتصادي 

 حـسب ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المساندة االجتماعية من قبـل األسـرة               * 

 ).الدخل(  االقتصادي المستوى

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الشعور الذاتي بالرضا عن المساندة االجتماعية             * 

 ).الدخل(  االقتصادي المستوى حسب

 بـين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية       : نجد أن الفرض السابع الذي ينص على انه         * 

 االقتصادي عند   المستوى حسبمتوسطات درجات أنواع المساندة االجتماعية الموجهة للمرأة        

 .أفراد العينة قد تحقق 



 : الفرض الثامن

بـين العنـف   ، ) ٠,٠١(اللة إحصائية عند مـستوى  توجد عالقة ارتباطيه سالبة ذات د     * 

حيث بلغـت قيمـة     ، النفسي الموجه ضد المرأة وبين المساندة االجتماعية من قبل الصديقات           

تعني انه كلما ارتفعت درجـة المـساندة        ، وهذه العالقة السالبة    ، ) ٠,٣١٣-(معامل االرتباط   

، ف النفسي الموجـه ضـد المـرأة         االجتماعية من قبل الصديقات كلما انخفضت درجات العن       

كلما ارتفعت  ، فإذا انخفضت درجة المساندة االجتماعية من قبل الصديقات         ، والعكس صحيح   

 .درجات العنف النفسي الموجه ضد المرأة 

بـين العنـف   ) ٠,٠١(توجد عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى       * 

حيث بلغت قيمـة    ، ة االجتماعية من قبل الصديقات      الجسدي الموجه ضد المرأة وبين المساند     

وهذه العالقة السالبة تعني أنه كلما ارتفعـت درجـة المـساندة            ، ) ٠,٢٢٨-(معامل االرتباط   

، كلما انخفضت درجات العنف الجسدي الموجه ضد المـرأة          ، االجتماعية من قبل الصديقات     

 من قبل الصديقات كلما ارتفعـت       فإذا انخفضت درجة المساندة االجتماعية    ، والعكس صحيح   

 .درجات العنف الجسدي الموجه ضد المرأة 

بين العنف اللفظي   ) ٠,٠١(توجد عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية عند مستوى          * 

حيث بلغت قيمـة معامـل      ، الموجه ضد المرأة وبين المساندة االجتماعية من قبل الصديقات          

قة السالبة تعني أنه كلما ارتفعت درجة المساندة االجتماعيـة          وهذه العال ، ) ٠,٢٦٧-(االرتباط  

والعكـس  ، كلما انخفضت درجات العنف اللفظي الموجه ضـد المـرأة           ، من قبل الصديقات    

فإذا انخفضت درجة المساندة االجتماعية من قبل الصديقات كلما ارتفعـت درجـات             ، صحيح  

 .العنف اللفظي الموجه ضد المرأة 

بين العنف النفسي   ) ٠,٠١(ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية عند مستوى        توجد عالقة   * 

حيث بلغـت قيمـة معامـل       ، الموجه ضد المرأة و بين المساندة االجتماعية من قبل األسرة           

وهذه العالقة السالبة تعني أنه كلما ارتفعت درجة المساندة االجتماعية          ، ) ٠,٥٦١-(االرتباط    

، والعكس صحيح   ، نخفضت درجات العنف النفسي الموجه ضد المرأة        كلما ا ، من قبل األسرة    

كلما ارتفعت درجات العنف النفسي     ، فإذا انخفضت درجة المساندة االجتماعية من قبل األسرة         

 .الموجه ضد المرأة 

بـين العنـف   ) ٠,٠١(توجد عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى       * 

حيث بلغـت قيمـة     ، ة و بين المساندة االجتماعية من قبل األسرة         الجسدي الموجه ضد المرأ   



وهذه العالقة السالبة تعني أنه كلما ارتفعـت درجـة المـساندة            ، ) ٠,٤١٥-(معامل االرتباط   

، كلما انخفضت درجات العنف الجسدي الموجـه ضـد المـرأة    ، االجتماعية من قبل األسرة     

 االجتماعية من قبل األسـرة كلمـا ارتفعـت          فإذا انخفضت درجة المساندة   ، والعكس صحيح   

 .درجات العنف الجسدي الموجه ضد المرأة

بين العنف اللفظي   ) ٠,٠١(توجد عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية عند مستوى          * 

حيث بلغـت قيمـة معامـل       ، الموجه ضد المرأة و بين المساندة االجتماعية من قبل األسرة           

ذه العالقة السالبة تعني أنه كلما ارتفعت درجة المساندة االجتماعيـة           وه، ) ٠,٥٢٠-(االرتباط  

، والعكس صحيح   ، كلما انخفضت درجات العنف اللفظي الموجه ضد المرأة         ، من قبل األسرة    

فإذا انخفضت درجة المساندة االجتماعية من قبل األسرة كلما ارتفعت درجات العنف اللفظـي              

 .الموجه ضد المرأة 

بين العنف النفسي   ) ٠,٠١(قة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية عند مستوى         توجد عال * 

حيث بلغت قيمـة    ، الموجه ضد المرأة و بين الشعور الذاتي بالرضا عن المساندة االجتماعية            

وهذه العالقة السالبة تعني أنه كلما ارتفعت درجة الشعور الذاتي          ، ) ٠,٤٦٩-(معامل االرتباط   

، كلما انخفضت درجات العنف النفسي الموجه ضد المرأة         ، دة االجتماعية   بالرضا عن المسان  

فإذا انخفضت درجة الشعور الذاتي بالرضا عن المساندة االجتماعية كلمـا           ، والعكس صحيح   

 .ارتفعت درجات العنف النفسي الموجه ضد المرأة 

ن العنـف  بـي ) ٠,٠١(توجد عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى       * 

حيـث  ، الجسدي الموجه ضد المرأة و بين الشعور الذاتي بالرضا عن المساندة االجتماعيـة              

وهذه العالقة السالبة تعني أنه كلما ارتفعـت درجـة          ، ) ٠,٣٤٧-(بلغت قيمة معامل االرتباط     

كلما انخفضت درجـات العنـف الجـسدي        ، الشعور الذاتي بالرضا عن المساندة االجتماعية       

فإذا انخفضت درجة الشعور الـذاتي بالرضـا عـن          ، والعكس صحيح   ، د المرأة   الموجه ض 

 .المساندة االجتماعية كلما ارتفعت درجات العنف الجسدي الموجه ضد المرأة 

بين العنف اللفظي   ) ٠,٠١(توجد عالقة ارتباطية سالبة ذات داللة إحصائية عند مستوى          * 

حيث بلغت قيمـة    ، رضا عن المساندة االجتماعية     الموجه ضد المرأة و بين الشعور الذاتي بال       

وهذه العالقة السالبة تعني أنه كلما ارتفعت درجـة الـشعور           ، ) ٠,٤٢٣-(معامل االرتباط     

كلما انخفضت درجات العنف اللفظي الموجه ضـد        ، الذاتي بالرضا عن المساندة االجتماعية      

ي بالرضـا عـن المـساندة       فإذا انخفضت درجة الـشعور الـذات      ، والعكس صحيح   ، المرأة  

 .االجتماعية كلما ارتفعت درجات العنف اللفظي الموجه ضد المرأة 



ال توجد عالقـة ارتباطيـه ذات       "  :    وبذلك نرفض الفرض الثامن الذي ينص على انه         

الموجه ضد المرأة و أبعـاد      ، )  اللفظي - الجسدي   –النفسي  ( داللة إحصائية بين نوع العنف      

 " .اعية المختلفة المساندة االجتم

 

 

 :خاتمة 

، ال يسعني إال أن أشكر اهللا تعالى على أن أتم علي نعمته بإتمام هذه الدراسة        ، وفي الختام   

وكيفية الوقـوف والعمـل     ، والتي كانت تتحدث عن ظاهرة تعمل على تفكيك البناء األسري           

) نف الموجه ضد المرأة     الع(أال وهي ظاهرة    ، المشترك من اجل إيقاف أو تقليل تلك الظاهرة         

 ) .اآلباء واألزواج واألبناء( وخاصة على النطاق األسري ، 

إن ، والتي باتت ضعيفة في الوقت الحـالي        ، ونظراً ألهمية المساندة والتعاون االجتماعي      

فان الباحثة ترى أهمية قصوى في إجراء بعض الدراسات التي تبـرز هـذه              ، لم تكن منعدمة    

ة إلى توضيح الكيفية المثلى في تقديمها سواء علـى الـصعيد الفـردي أو               باإلضاف، األهمية  

 .الجماعي 

ودورها في تقليل ظاهرة العنف بصورة عامة       ، وقد أكدت نتائج الدراسة على هذه األهمية        

والتي توضح أهمية المساندة االجتماعية     ، وهذه النتائج تتفق مع العديد من الدراسات السابقة         ، 

 .والعزلة والشعور بالوحدة لدى األفراد ، وط واالضطرابات النفسية في تخفيف الضغ

، وهو توضيح أهمية التعـاون األسـري        : الهدف األسمى منها    ، ولقد تحقق من الدراسة     

والوصول معاً إلى ما يصبوا إليه اإلنـسان فـي   ، لتخطي مصاعب الحياة ، ونشر قيمة الحب  

 .ظل شبكة اجتماعية داعمة للفرد 

إال أنها اختارت عدد قليل من النساء في الفئات العمريـة           ، النتائج مقنعة ومتوقعة    وكانت  

وترى الباحثة انـه كـان يمكـن        ، وكان اغلب النساء المختارات من فئة العازبات        ، الكبيرة  



بحيث تضم نساء أكثر في فئـة       ، الحصول على نتائج أفضل لو زادت و تنوعت عينة البحث           

 .المطلقات واألرامل 

الهتمت أكثر بالمناطق الجغرافيا في اختيار      ، لو سنحت الفرصة للباحثة في إعادة البحث        و

 .وقارنت بين الريف والمدينة في انتشار العنف والمساندة االجتماعية ، العينة 

وكان أبرزها عدم التعاون في اإلجابـة علـى         ، وقد واجهت الباحثة العديد من الصعوبات       

وكذلك لم يتسنى للباحثـة     ، أو عدم الصدق في اإلجابات      ، س العنف   وبخاصة مقيا ، االستبيان  

لعدم تقبل المجتمع دخول شخص غريـب فـي حيـاتهن           ، التعامل مع النساء ربات المنازل      

وكـان  ، فكان التعامل مقتصر على النساء المتواجدات في المؤسـسات الحكوميـة          ، الخاصة  

وبشدة من العنـف عـن أهميـة هـذه          أصعب ما في الموضوع هو سؤال المرأة المتضررة         

الدراسة؟ وكيف يمكن لمثل هذه الدراسة رفع الظلم عنها ؟ وهل ستحقق فعالً هـذه الكلمـات                 

 .المكتوبة على صفحات الدراسة حالً لمشكالتها ؟ ويكون الجواب دائماً ربما 

  تحقيق اإلجابـات علـى تلـك        :وأتمنى في الختام أن تسهم هذه الدراسة مع نظيراتها في         

 هممـع العمـل علـي تزويـد       ، و نشر الوعي بين أفراد المجتمع       ، المذكورة آنفاً   التساؤالت  

و نشر  ، للتعامل الفعال مع مرتكبي العنف      سبل  وكذلك في إيجاد     ،بمعلومات كافية وصحيحة    

 الوقوع فـي    كذلك كيفية تجنب  ، و   العنيفة هاندفاعاتكيفية تحكم الفرد في     في  الوعي بين الناس    

 .  تتسم بالعنفتصرفات

 :التوصيات 

 .لألسر السعودية التوسع في خدمات المساندة االجتماعية وبخاصة المعلوماتية واألدائية  -

  .نوعدم كبته ،  معهن وفتح الحوارن واحترام أفكارهتاإلحساس أكثر بفئة الشابا -

أنواع العنـف   قد يكون عمل المرأة احد أهم أسباب العنف في مكة المكرمة فقد وجد أن كل                 -

 .تقع على الفئات العاملة 

وإعطائهن كل مـا يحـتجن مـن الـدعم           ، توعية األسرة بأهمية دورها في مساندة النساء         -

التوضيح بأن هذا االحتضان من األسرة يعمل       و،  كماً كان أو كيفاً    ،والمساندة النفسية والمادية    

ة تعرضـهن لـصعوبات فـي       على حماية البنات من البحث عن أصدقاء أو صديقات في حال          



ومدهم بالدعم والمساندة سواء    ، و التركيز على فئة المطلقات في المجتمع السعودي         ، حياتهن  

 . ألنهن أكثر فئات المجتمع تضرراً من عدم المساندة، كان من األسرة أو من الصديقات 

 القائم عليهن وتقديم النصح للتخلص من مظاهر العنف       ، واجباتهن  و   بحقوقهن   النساء توعية   -

وخاصة في حاالت العنـف الجـسدي        ، هن ضد هالتشجيع على التبليغ عن العنف الموج      و، 

 .والذي يؤدي إلى ضرر بدني ورضوض وكسور وجروح 

 توعية النساء والفتيات بحقوقهن القانونية عن طريق النـدوات والمحاضـرات والنـشرات    -

  .المختلفة سمية واألهلية ووسائل األعالماإلعالمية، وذلك بالتعاون فيما بين المؤسسات الر

المجـاالت   دعوة كافة الجهات إلى االهتمام بإصدار كافة اإلحصاءات الرسمية فـي كافـة   -

  .مصنفة حسب الجنس لتسهيل الحصول على المعلومات الدقيقة التي تتعلق بالمرأة

 : الدراسات والبحوث المقترحة 

 :تقترح الباحثة 

 .االجتماعية واالقتصادية بعادهأ والسعوديةشكالية عمل المرأة  دراسة عن إ-

  .اإلسالم فيحقوق المرأة دور الثقافة في تثبيت  دراسة عن -

  .تحديد عوامل الخطورة التي يسببها العنف ضد النساء في نظام الرعاية الصحية دراسة عن -

 .تحديد كيفية مساعدة عاملي نظام الرعاية الصحية للنساء ضحايا العنف المنزلي دراسة عن -

  .ات للعنف واإليذاءتعرض النساء والفتي معرفة الدوافع الحقيقة التي تقف خلفل دراسة -

الضحايا من النساء والفتيات عن جرائم العنف التي   العوامل المؤدية إلى عدم إبالغدراسة  -

 .ترتكب ضدهن
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  )١( ملحق رقم 



لخاص بالدراسة مقياس العنف ا

 االستطالعية

 

 

 

 
 (    )رقم االستبيان

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 حفظها اهللا/                                                            أختي العزيزة 

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

تتطلب تطبيق مقياس لتحديد درجة     تقوم الباحثة بدراسة ميدانية حول العنف ضد المرأة وحيث إن الدراسة            

العنف وأشكاله أرجو من سعادتكن التكرم باإلجابة عن كل عبارة من عبـارات المقيـاس باختيـار اإلجابـة                   



 :المناسبة لك علما بان هذه اإلجابة تستخدم فقط من اجل البحث العلمي بحيث

 ."دائماً"في خانة )√(إذا كانت العبارات تنطبق عليك تماماً ضعي عالمة -

 ".غالباً" في خانة )√(إذا كانت العبارات تنطبق عليك في اغلب األوقات ضعي عالمة -

 ".أحياناً" في خانة )√(إذا كانت العبارات تنطبق عليك بعض الشيء ضعي عالمة -

 ".قليالً" في خانة )√(إذا كانت العبارات تنطبق عليك في القليل من األوقات ضعي عالمة -

 ".نادراً" في خانة )√( عليك ضعي عالمةإذا كانت العبارات ال تنطبق -

 شاكره لكن حسن تعاونكن، وتقبلوا فائق التحية والتقدير ،،،

 

 

 الطالبة بمرحلة الماجستير

 بقسم علم النفس

 سلمى بنت محمد الحربي

 تخصص إرشاد نفسي

 محمد جعفر جمل الليل. د. أ: المشرف 

 

 ........ :.........العمل:.............  عدد أفراد األسرة-

 ) أرملة – مطلقة –متزوجة–عازبة :(  الحالة االجتماعية-

 )                         فوق جامعي-جامعي-ثانوي-متوسط-ابتدائي-أمي(لتعليمي المستوى ا-

 ) فما فوق-٤٠(،)٣٩-٣٥(،)٣٤-٣٠(،)٢٩-٢٥(،)٢٤-٢٠(،)١٩-١٥(  العمر-

 ) فما فوق-٥٠٠٠(،)٤٩٩٩-٤٠٠٠(،)٣٩٩٩-٣٠٠٠(،)٢٩٩٩-٢٠٠٠(، )١٩٩٩-١٠٠٠:( الدخل-

 : أوالً 

 نادراً قليالً أحياناً غالباً دائماً العبارة م
      .في التحدث معي) زوجي أو ولي أمري(أجد الرفض من ١



      .افتقد من يهتم بأمور حياتي ٢
      .يختلف المحيطين بي معي باستمرار في كل شيء ٣
      .نت لي هواية أحبهاإذا كا) زوجي أو ولي أمري(يلومني  ٤
من إجراء المكالمات ) زوجي أو ولي أمري(يمنعني  ٥

 .الهاتفية مع صديقاتي
     

أتعرض للتهديد باإلبعاد عن المنزل عندما تحدث مشكلة  ٦
 )زوجي أو ولي أمري(بيني وبين 

     

من االلتحاق بوظيفة أو ) زوجي أو ولي أمري(يمنعني  ٧
 .عمل مناسب

     

      .تعرض للتهديد بقطع المصروف عنيأ ٨
      ).زوجي أو ولي أمري(يضربني  ٩
بأي شيء إذا خالفته في ) زوجي أو ولي أمري(يحرقني  ١٠

 . أمر من األمور
     

على أوالدي أو علي من ) زوجي أو ولي أمري(يعتدي  ١١
 .أحبهم من األطفال إذا غضب مني

     

في وجهي عندما أتشاجر ) زوجي أو ولي أمري(يبصق  ١٢
 .معه

     

ذراعي عندما أناقشه في )زوجي أو ولي أمري(يلوي  ١٣
 . شيء

     

      . لي) زوجي أو ولي أمري(أصاب بالجروح نتيجة ضرب  ١٤
      ).زوجي أو ولي أمري(أسمع ما يغضبني من  ١٥
      ). زوجي أو ولي أمري(أتعرض للشتم الجارح من  ١٦
      . بأسماء وألقاب ال أحبها) زوجي أو ولي أمري(يني يناد ١٧
      .معي ألتفه األسباب) زوجي أو ولي أمري(يتشاجر  ١٨
معي بصوت مرتفع عندما )زوجي أو ولي أمري(يتكلم ١٩

 .يتحدث عن أمر من األمور
     

بنبرة حادة عندما ) زوجي أو ولي أمري(يتسم حديث  ٢٠
 . يتحدث معي

     

      .إثارة غيرتي بمدحه اآلخرين)  زوجي أو ولي أمري(عمدت ٢١
      . بأمور مخجلة) زوجي أو ولي أمري(يتهمني  ٢٢
      أتعرض للتهديد باالعتداء ٢٣
 .أالقي االحتقار تجاه أي شيء أعمله ٢٤

 
 

     

 نادراً قليالً أحياناً غالباً دائماً العبارة م
      . من مصاحبته للنزهة) يزوجي أو ولي أمر(يحرمني  ٢٥
      .أفتقد من يتعاطف معي حينما أتعرض لكارثة ٢٦
بأمور بسيطة تخصه مثل ) زوجي أو ولي أمري(يكلفني  ٢٧

 .إحضار الماء أو إحضار أشياء تكون في متناول يده
     

      .أخضع للمراقبة المستمرة عندما أخرج من المنزل ٢٨
خصية للتخريب والتدمير من تتعرض ممتلكاتي الش ٢٩

 ).زوجي أو ولي أمري(قبل
     

      .من تصرفاتي) زوجي أو ولي أمري(يسخر  ٣٠
      .باألشياء القريبة منه) زوجي أو ولي أمري(يقذفني  ٣١
إذا غضب مني لفترة ) زوجي أو ولي أمري(يقيدني  ٣٢

 .طويلة
     

     م لما يريده من دفعاً للقيا) زوجي أو ولي أمري(يدفعني  ٣٣



 .مطالب
تمزيق مالبسي عندما ) زوجي أو ولي أمري((يتعمد  ٣٤

 .أرتديها
     

من شعري بقوة وبقصد ) زوجي أو ولي أمري(يجرني  ٣٥
 .إيذائي

     

أصاب بالرضوض نتيجة ما أتعرض له من ضرب من قبل  ٣٦
 ).زوجي أو ولي أمري(

     

      ). أو ولي أمريزوجي(أتعرض للشتم البسيط من  ٣٧
      .أثناء األكل) زوجي أو ولي أمري(أسمع ما يغضبني من  ٣٨
      .في وجهي) زوجي أو ولي أمري(يصرخ  ٣٩
      .يتم االبتعاد عني عندما أجلس في مكان ما بالمنزل ٤٠
      .يتم تهديدي بالمقاطعة ألي موقف من المواقف ٤١
      .إهانتي أمام اآلخرين) بيزوجي أو من يحيط (يتعمد  ٤٢
األبواب علي عندما يغادر ) زوجي أو ولي أمري(يقفل  ٤٣

 .المنزل
     

من المناقشات التي تدور ) زوجي أو ولي أمري(يتهرب  ٤٤
 حول حقوق المرأة

     

بعدم الكفاءة فيما أقوم به ) زوجي أو ولي أمري(يشعرني  ٤٥
 . من أعمال

     

      .يد باإلبعادأتعرض للتهد ٤٦
      .مني أمام اآلخرين) زوجي أو ولي أمري(يستهزئ  ٤٧
      .على وجهي) زوجي أو ولي أمري(يصفعني  ٤٨
      .خنقي) زوجي أو ولي أمري(يحاول  ٤٩
باستخدام العصا معي أثناء ) زوجي أو ولي أمري(يقوم  ٥٠

 .المشاجرات
     

 القيام بأعمال تعرضني مني) زوجي أو ولي أمري(يطلب  ٥١
 .للضرر البدني مثل حمل أشياء ثقيلة

     

بقصد ) زوجي أو من ولي أمري(أتعرض للعض من  ٥٢
 .إيذائي

     

 

 

 

 

 



مقياس ) ٢(ملحق رقم 

المساندة االجتماعية الخاص 

 ةبالدراسة االستطالعي
 

 

 

 

 

 :ثانياً

 نادراً قليالً أحياناً غالباً دائماً العبارة الرقم

      .عندما أحتاج إلى المساعدة أجد صديقاتي من حولي ١
      كان لدي صديقات حميمات أتحدث معهم عن أسراري ولم يعد لدي صديقات اآلن ٢
      ).صديقاتي(أشعر بعدم وجود مساندة حقيقية من زميالتي  ٣
      .عندما أكون في مشكلة يمكنني طلب المساعدة من أقربائي ٤



      .لراحة عندما أطلب المساندة من أسرتيأشعر با ٥
      .يصعب علي الوثوق في أحد ٦
      .طوال حياتي أجد من يساعدني عندما أحتاج إلى المساعدة ٧
      .أعتقد أن الناس ال يحتاجون إلى بعضهم البعض ويمكنهم االعتماد على أنفسهم ٨
      .فاتي خاطئةيشعرني صديقاتي بأهميتي حتى عندما تكون تصر ٩
      .عندما أكون في مشكلة أستطيع أن اعتمد على صديقاتي القريبات مني لمساعدتي ١٠
      .من الصديقات هامة بالنسبة لي) الوجدانية(المساندة االنفعالية  ١١
      .تشعرني أسرتي بالرضا والقوة ١٢
      .يساعدني أخوتي وأخواني عندما أحتاج إلى المساعدة ١٣
      .عندما أواجه متاعب ال أبوح بها ألحد ١٤
      يوجد أفراد ألجأ إليهم لمساعدتي عندما أشعر بعدم السعادة أو أواجه متاعب ١٥
      .صديقاتي لطيفات معي بغض النظر عما أفعله ١٦
      .الالئي يعشن بالقرب مني) صديقاتي(أشعر أنني محل اهتمام من زميالتي  ١٧
      .عندما أكون في مشكلة يمكنني طلب المساعدة من والداي ١٨
      .منذ صغري أتلقى قدراً كبيراً من مساندة والدي ١٩
      .أشعر بالحزن عندما ال أجد أسرتي تساندني ٢٠
      .أشعر بالوحدة كما لو كان ليس لي أحد أعرفه ٢١
      ).جمعية الخيريةكال(أنا غير مشتركه في أي جماعات اجتماعية  ٢٢
      .أشعر بالراحة عندما ألجأ إلى علماء الدين طلباً  للمساعدة والراحة ٢٣
أثق في نفسي وفي قدرتي في التعامل مع المواقف الجديـدة دون مـساعدة مـن                 ٢٤

 .اآلخرين
     

      .أشعر بأن طلب المساعدة من اآلخرين أمر مذل ٢٥
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  )٣( ملحق رقم 

 قاييس التطبيق للدراسة األساسيةم
 

 

 

 

 

 

 

 

 (    )رقم االستبيان

 

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 حفظها اهللا/                                                            أختي العزيزة 



 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

باإلضافة إلى احتوائه على استبيان     ، السعودية   يستخدم هذا االستبيان في تقدير معاملة المرأة داخل األسرة        

 .أخر يستخدم في دراسة درجة الدعم االجتماعي للمرأة في المجتمع

أرجو من سعادتكن التكرم باإلجابة عن كل عبارة من عبارات المقياس باختيار اإلجابة المناسبة لك علما                

 :بان هذه اإلجابة تستخدم فقط من اجل البحث العلمي بحيث

 ".دائماً"في خانة )√(كانت العبارات تنطبق عليك تماماً ضعي عالمةإذا  -

 ".غالباً" في خانة )√(إذا كانت العبارات تنطبق عليك في اغلب األوقات ضعي عالمة -

 ".أحياناً" في خانة )√(إذا كانت العبارات تنطبق عليك بعض الشيء ضعي عالمة -

 ".قليالً" في خانة )√(ات ضعي عالمةإذا كانت العبارات تنطبق عليك في القليل من األوق -

 ".نادراً" في خانة )√(إذا كانت العبارات ال تنطبق عليك ضعي عالمة -

 شاكره لكن حسن تعاونكن، وتقبلوا فائق التحية والتقدير ،،،

 

 

 الطالبة بمرحلة الماجستير

 بقسم علم النفس

 سلمى بنت محمد الحربي

 تخصص إرشاد نفسي

  جمل الليلمحمد جعفر. د. أ: المشرف 

 

 :................. العمل:.............  عدد أفراد األسرة-

 ) أرملة – مطلقة –متزوجة–عازبة :(  الحالة االجتماعية-

 )                         فوق جامعي-جامعي-ثانوي-متوسط-ابتدائي-أمي( المستوى التعليمي-

 ) فما فوق-٤٠(،)٣٩-٣٥(،)٣٤-٣٠(،)٢٩-٢٥(،)٢٤-٢٠(،)١٩-١٥(  العمر-

 ) فما فوق-٥٠٠٠(،)٤٩٩٩-٤٠٠٠(،)٣٩٩٩-٣٠٠٠(،)٢٩٩٩-٢٠٠٠(، )١٩٩٩-١٠٠٠:( الدخل-



 : أوالً 

 نادراً قليالً أحياناً غالباً دائماً العبارة م

      .في التحدث معي) زوجي أو ولي أمري(أجد الرفض من ١
      .افتقد من يهتم بأمور حياتي ٢
      .باستمرار في كل شيءيختلف المحيطين بي معي  ٣
      .إذا كانت لي هواية أحبها) زوجي أو ولي أمري(يلومني  ٤
      .من إجراء المكالمات الهاتفية مع صديقاتي) زوجي أو ولي أمري(يمنعني  ٥
زوجـي أو ولـي     (أتعرض للتهديد باإلبعاد عن المنزل عندما تحدث مشكلة بيني وبين            ٦

 )أمري
     

      .من االلتحاق بوظيفة أو عمل مناسب) زوجي أو ولي أمري(يمنعني  ٧
      .أتعرض للتهديد بقطع المصروف عني ٨
      ).زوجي أو ولي أمري(يضربني  ٩
      . بأي شيء إذا خالفته في أمر من األمور) زوجي أو ولي أمري(يحرقني  ١٠
حبهم من األطفال إذا غـضب      على أوالدي أو علي من أ     ) زوجي أو ولي أمري   (يعتدي   ١١

 .مني
     

      .في وجهي عندما أتشاجر معه) زوجي أو ولي أمري(يبصق  ١٢
      . ذراعي عندما أناقشه في شيء)زوجي أو ولي أمري(يلوي  ١٣
      . لي) زوجي أو ولي أمري(أصاب بالجروح نتيجة ضرب  ١٤
      ).زوجي أو ولي أمري(أسمع ما يغضبني من  ١٥
      ). زوجي أو ولي أمري(أتعرض للشتم الجارح من  ١٦
      . بأسماء وألقاب ال أحبها) زوجي أو ولي أمري(يناديني  ١٧
      .معي ألتفه األسباب) زوجي أو ولي أمري(يتشاجر  ١٨
      .معي بصوت مرتفع عندما يتحدث عن أمر من األمور)زوجي أو ولي أمري(يتكلم ١٩
      . بنبرة حادة عندما يتحدث معي) زوجي أو ولي أمري(ث يتسم حدي ٢٠
      .إثارة غيرتي بمدحه اآلخرين)  زوجي أو ولي أمري(يتعمد ٢١
      . بأمور مخجلة) زوجي أو ولي أمري(يتهمني  ٢٢
      أتعرض للتهديد باالعتداء ٢٣
      .أالقي االحتقار تجاه أي شيء أعمله ٢٤
 نادراً قليالً أحياناً غالباً اًدائم العبارة م

      . من مصاحبته للنزهة) زوجي أو ولي أمري(يحرمني  ٢٥
      .أفتقد من يتعاطف معي حينما أتعرض لكارثة ٢٦
بأمور بسيطة تخصه مثل إحضار المـاء أو إحـضار          ) زوجي أو ولي أمري   (يكلفني   ٢٧

 .أشياء تكون في متناول يده
     



      . المستمرة عندما أخرج من المنزلأخضع للمراقبة ٢٨
      ).زوجي أو ولي أمري(تتعرض ممتلكاتي الشخصية للتخريب والتدمير من قبل ٢٩
      .من تصرفاتي) زوجي أو ولي أمري(يسخر  ٣٠
      .باألشياء القريبة منه) زوجي أو ولي أمري(يقذفني  ٣١
      .لفترة طويلةإذا غضب مني ) زوجي أو ولي أمري(يقيدني  ٣٢
      .دفعاً للقيام لما يريده من مطالب) زوجي أو ولي أمري(يدفعني  ٣٣
      .تمزيق مالبسي عندما أرتديها) زوجي أو ولي أمري((يتعمد  ٣٤
      .من شعري بقوة وبقصد إيذائي) زوجي أو ولي أمري(يجرني  ٣٥
      ).زوجي أو ولي أمري(بل أصاب بالرضوض نتيجة ما أتعرض له من ضرب من ق ٣٦
      ).زوجي أو ولي أمري(أتعرض للشتم البسيط من  ٣٧
      .أثناء األكل) زوجي أو ولي أمري(أسمع ما يغضبني من  ٣٨
      .في وجهي) زوجي أو ولي أمري(يصرخ  ٣٩
      .يتم االبتعاد عني عندما أجلس في مكان ما بالمنزل ٤٠
      .قاطعة ألي موقف من المواقفيتم تهديدي بالم ٤١
      .إهانتي أمام اآلخرين) زوجي أو من يحيط بي(يتعمد  ٤٢
      .األبواب علي عندما يغادر المنزل) زوجي أو ولي أمري(يقفل  ٤٣
      من المناقشات التي تدور حول حقوق المرأة) زوجي أو ولي أمري(يتهرب  ٤٤
      . بعدم الكفاءة فيما أقوم به من أعمال) زوجي أو ولي أمري(يشعرني  ٤٥
      .أتعرض للتهديد باإلبعاد ٤٦
      .مني أمام اآلخرين) زوجي أو ولي أمري(يستهزئ  ٤٧
      .على وجهي) زوجي أو ولي أمري(يصفعني  ٤٨
      .خنقي) زوجي أو ولي أمري(يحاول  ٤٩
      .ا معي أثناء المشاجراتباستخدام العص) زوجي أو ولي أمري(يقوم  ٥٠
مني القيام بأعمال تعرضني للضرر البدني مثـل حمـل          ) زوجي أو ولي أمري   (يطلب   ٥١

 .أشياء ثقيلة
     

      .بقصد إيذائي) زوجي أو من ولي أمري(أتعرض للعض من  ٥٢
 

 

 :ثانياً

 نادراً قليالً أحياناً غالباً دائماً العبارة الرقم

      .ى المساعدة أجد صديقاتي من حوليعندما أحتاج إل ١
      كان لدي صديقات حميمات أتحدث معهم عن أسراري ولم يعد لدي صديقات اآلن ٢



      ).صديقاتي(أشعر بعدم وجود مساندة حقيقية من زميالتي  ٣
      .عندما أكون في مشكلة يمكنني طلب المساعدة من أقربائي ٤
      .ب المساندة من أسرتيأشعر بالراحة عندما أطل ٥
      .يصعب علي الوثوق في أحد ٦
      .طوال حياتي أجد من يساعدني عندما أحتاج إلى المساعدة ٧
      .أعتقد أن الناس ال يحتاجون إلى بعضهم البعض ويمكنهم االعتماد على أنفسهم ٨
      .يشعرني صديقاتي بأهميتي حتى عندما تكون تصرفاتي خاطئة ٩
      .عندما أكون في مشكلة أستطيع أن اعتمد على صديقاتي القريبات مني لمساعدتي ١٠
      .من الصديقات هامة بالنسبة لي) الوجدانية(المساندة االنفعالية  ١١
      .تشعرني أسرتي بالرضا والقوة ١٢
      .يساعدني أخوتي وأخواني عندما أحتاج إلى المساعدة ١٣
      .أواجه متاعب ال أبوح بها ألحدعندما  ١٤
      يوجد أفراد ألجأ إليهم لمساعدتي عندما أشعر بعدم السعادة أو أواجه متاعب ١٥
      .صديقاتي لطيفات معي بغض النظر عما أفعله ١٦
      .الالئي يعشن بالقرب مني) صديقاتي(أشعر أنني محل اهتمام من زميالتي  ١٧
      .مشكلة يمكنني طلب المساعدة من والدايعندما أكون في  ١٨
      .منذ صغري أتلقى قدراً كبيراً من مساندة والدي ١٩
      .أشعر بالحزن عندما ال أجد أسرتي تساندني ٢٠
      .أشعر بالوحدة كما لو كان ليس لي أحد أعرفه ٢١
      ).كالجمعية الخيرية(أنا غير مشتركه في أي جماعات اجتماعية  ٢٢
      .أشعر بالراحة عندما ألجأ إلى علماء الدين طلباً  للمساعدة والراحة ٢٣
      .أثق في نفسي وفي قدرتي في التعامل مع المواقف الجديدة دون مساعدة من اآلخرين ٢٤
      .أشعر بأن طلب المساعدة من اآلخرين أمر مذل ٢٥

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  )٤( ملحق رقم 

نف الموجه ضد محكمين مقياس الع

 المرأة 

 

 

 

 

 

 



 محكمين مقياس العنف الموجه ضد المرأة 

 ).علم نفس(، محمد جعفر جمل الليل / األستاذ الدكتور -١

 ) .صحة نفسية(، هشام محمد مخيمر / الدكتور  -٢

 ).علم نفس(، أحمد السيد إسماعيل / الدكتور  -٣

 ).علم نفس(، محمد حمزة السليماني / الدكتور  -٤

 ).علم نفس(، لرحيم حسين الجفري عبد ا/ الدكتور  -٥

 ).علم نفس(، عيدروس أحمد العيدروس /  الدكتور  -٦

 

 

 

 

 



 

  )٥( ملحق رقم 

خطاب سعادة مدير عام التربية 

والتعليم بالعاصمة المقدسة إلى 

مدراء المدارس لتسهيل مهمة تطبيق 

 المقياس



 



 

 

 

  )٦( ملحق رقم 

خطاب تسجيل الدراسة في معهد 

  وإحياء التراثالبحوث العلمية
 

  

 

 



 


