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  العنف ضد المرأة في المجتمع السعودي

 "دراسة ميدانية على النساء المعنفات في مدينة الرياض"

 ملخص:
هدفت الدراسةة للةا التعةرل  لةا أ ةكال العنةت المرتاةن اةد النسةاء المعن ةات ممة  
لجةة   لةةدار الةمايةةة ايجتما يةةة ودور اذلةةواء وكةةلل  التعةةرل  لةةا أسةة ان ودوافةة  العنةةت 

( امةرأ  44مةرأ  مة  منرةور النسةاء المعن ةات وتاونةت  لنةة الدراسةة مة  )الممارس اد ال
واسةةةتخدم المةةةنصف الوتةةة ي التةلللةةةي  ةلةةةه أهةةةدال الدراسةةةة تةةةم بنةةةاء اسةةةت انمعن ةةةة ولتة 
للعنةةةت   نتةةةااف الدراسةةة للةةةا أ  النسةةةاء المعن ةةات فةةةي مدلنةةةة الريةةا  لتعراةةةالوأ ةةارت 

ن سةي، والل رةي، وأ  العنةت ايجتمةا ي الجسدي، والتةةي وايجتمةا ي، وايصتتةادي، وال
( سةةنة مةة  أا ةةر 32-12يمةةارس بدرجةةة  اليةةة جةةدان وأ  النسةةاء فةةي ال اةةة العمريةةة مةة  )

ال اات العمرية تعراان للعنت، وأ  النساء األصل تعليمان لتعر  للعنت أا ر م  غلةره  مة  
نةت ممارسةتض اةد وأ انت النتااف أياان  ة   العنةت التةةي مة  أصةل أ ةكال الع المتعلمات.

 المرأ . وأ  النسةاء المعن ةات كة  مة  المسةب ات لوصةوف العنةت  لةلص  فةي  عة  الةةايت.
وأرصرت نتةااف التةللةل اذةتةااي للدراسةة   نةض ي توجةد فةروال لات ديلةة لةتةااية تعةز  

  لمتغلرات الدراسة.

 م دمة:
ةرلةةت رةةاهر  العنةةت األسةةري  مومةةان والعنةةت اةةد المةةرأ   لةةا وجةةض الختةةوص فةةي 
الع دل  الماالل   ايهتمام والمتا عة م  صبل الصلاات الرسمية واألهلية والمتختتل  فةي 
العلوم ايجتما ية وال انونية والن سية. ومرد للة  أ  العنةت لصةدد كيةا  األسةر  التةي تعتبةر 

أهم بنيض فصي المورد ال  ري الوةلةد لتنةامي وترةور المجتمة  والعنةت اةد ركلز  المجتم  و 
المرأ  يم ل سلوكان مرفواان لما لض م  انعكاسات سلبية  لا كيا  األسةر  وسةتمتصا وأمنصةا 
وراهر  العنت تمتد جلورها في كل األمم والةاارات وال  افات صديمة صدم المجتمة  ال  ةري 

اآلخةر وي  ربيعةة المجتمة  مة  ةلةح التةاةر أو التخلةت ليست صاتر   لا مجتمة  دو  
أو البلةةد وانتمااةةض للعةةالم المت ةةدم أو البلةةدا  الناميةةة بةةل هةةي رةةاهر  تةةرت   بوجةةود اذنسةةا  

 و العتصات التي ترب  بل  الرجل والمرأ  داخل األسر .
 وهلا يعني أ  راهر  العنت اد المةرأ  هةي م ةكلة اجتما يةة  الميةة أتة ةت م لةر 
لتهتمةةام مةة  صبةةل مختلةةت الجصةةات وي سةةبلل لترويعصةةا والةةةد منصةةا لي بتاةةافر الجصةةود 
نسةةانلتصا  وا تمةةاد الرفةةه واللةةل  ة ارةةان  لةةا م ةةا ر المةةرأ  وكرامتصةةا واةترامةةان لن سةةلتصا وا 

م( وبدء الةدلح    م كلة العنةت اةد المةرأ  يةرةا   هميةة  الغةة مة  1071)الخرلن، 
ل أواخةةر ال ةةر  الع ةةري  مةة  بةةدء تةةدور ايت اصيةةات الدوليةةة التةةي المنرمةةات اذنسةةانية منةة
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تعنةةةا   ةةةمو  المةةةرأ  ومةةة  تةةةدور اذ ةةةت  العةةةالمي لل اةةةاء  لةةةا العنةةةت اةةةد المةةةرأ  
وفي اذ ت  العالمي لل ااء  لا العنت اةد المةرأ  والةلي وصعتةض  م(.1004)ال اررجي، 

نلةت صةاام  لةا أسةاس الجةنس م يعرل العنت   نض: )أي فعةل  7443األمم المتةد  سنة 
لنجم  نض أو يةتمل أ  لنجم  نض أل  أو معانةا  جسةمية أو جنسةية أو ن سةية للمةرأ   مةا 
في لل  مة  التصدلةد  ةاصترال م ةل هةلا ال عةل أو اذاةراح أو الةرمةا  التعسة ي مة  الةريةة، 

در   ة  وكلل  بلنت لةتاايات  المية تةا سواء أوص  لل  في الةيا  العامة أو الخاتة(.
دراسةةات لمنرمةةات لنسةةانية أ  واةةةد  مةة  بةةل  كةةل  ةةتح نسةةاء لتعةةر  للاةةرن ولةةو لمةةر  

ممةا ألةزم األمةم المتةةد   لةا لتةدار ال ةرار رصةم  (.1077واةةد  فةي ةيةاتصم )الررابي ةي، 
م المتام  التوجيض بإجراء دراسة ةول العنت اةد المةرأ   كافةة 1003في  ام  24/724

لنصةو   ةالمرأ  التا عةة للمجلةس ايصتتةادي وايجتمةا ي بةإجراء أ كالض وصد صامةت  ةع ة ا
دراسةةة تاةةمنت استعرااةةان ألهةةم الدراسةةات التةةي تناولةةت العنةةت اةةد المةةرأ  فيمةةا بربةةوا  ةة  

 م(.1002( دولة )هلاة األمم المتةد ، 17)
ون ةةةةلر أياةةةةان للةةةةا نتةةةةااف الدراسةةةةة التةةةةي صامةةةةت بصةةةةا منرمةةةةة التةةةةةة العالميةةةةة 

(who,2005والتةةةةي .)  ،تةةةةم لجرااصةةةةا  لةةةةا كةةةةل مةةةة  البلةةةةدا  التاليةةةةة: البرازيةةةةل، ل لوبيةةةةا
بةةنغتدي ، البلةةرو، تاللنةةد، تنةةةزانيا، تةةربيا، سةةاجو، ناملبيةةا، اليا ةةا . ف ةةد أرصةةرت نتةةااف 

-73الدراسةةة أ  المةةرأ  تتعةةر  للعنةةت الجسةةدي مةة  صبةةل الةةزوا بنسةة ة تتةةراو  مةةا بةةل  )
اذةتةةةاايات التةةةي ن ةةةرتصا الصلاةةةات هةةةلا  اذاةةةافة للةةةا  ( فةةةي معرةةةم تلةةة  الةةةدول.27%

والمنرمةةات الدوليةةة المختل ةةة  ةة  رةةاهر  العنةةت األسةةري الموجةةض اةةد المةةرأ  فةةي كةةل مةة  
الوييةةات المتةةةد ، وبريرانيةةا، وكنةةدا، سويسةةرا التةةي أ ةةارت للةةا أ  نسةة ة النسةةاء التتةةي 

ةمةد، ( ةلح ي خل العنت كافةة أ ةكالض )أ%14-10لتعر  للعنت في تل  الدول ما بل  )
م( كمةةةا وتا ةةةت معةةةديت اذسةةةاء  والعنةةةت اةةةد المةةةرأ  فةةةي المجتمعةةةات األوروبيةةةة 1071

م ابصة لما هو موجةود فةي  ةمال أمريكةا كمةا وأرصةرت اذةتةاايات أ  العنةت اةد المةرأ  
فري يةةا نسةة ة مرت عةةة ) وأرصةةرت  .(mat, 2000فةةي كةةل مةة  أسةةيا وأمريكةةا التتلنيةةة وا 

العربيةة للةا أ  العنةت الممةارس اةد المةرأ  يرصةر   ةكل الدراسات التي أجريةت فةي الة تد 
وااةةف فةةي تلةة  البلةةدا  مةة  اخةةتتل النسةةن ل لةةة اذةتةةاايات الرسةةمية ةةةول العنةةت فةةي 
البلةةدا  العربيةةةة، والتةةةي ي تعبةةر فعةةةتن  ةةة  معةةديت ةةةةدو صا كونصةةةا تةةةدح خلةةةت الجةةةدرا  

ات والت اللد التي تةةول واألبوان المغل ة وم  أ خاص تربرصم  تصة ةميمة وتخا  للعاد
دو  اذ تغ    هلا النوف م  العنت خوفةان مة  ال اةااف ايجتما يةة والة ةا   لةا وةةد  

وم  األس ان الممدية للعنةت اةد المةرأ : الختفةات األسةرية، وايجتما يةة، وكةلل   األسر .
داخل األزمةةات ايصتتةةادية والرةةرول المعي ةةية التةةع ة، وتعةةاري المسةةكرات والمخةةدرات وتةة

األدوار داخل األسر ، وتدني مستو  ت دلر اللات لد  كةل مة  المعتةدي والاةةية صةد تةمدي 
 م(.1007للعنت  اذاافة لتاررا ات الن سية التي يعاني منصا الزوا )الةوتي، 
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والنساء المعن ات ةسن ما أ ارت لليض  عة  الدراسةات لتة  ر  ان عاليةان  م ةدار  ةد  
ت خل اآل ار الن سية أ كاين متعدد  كاياةررا ات الن سةية، وتةدني العنت وتارار ةدو ض وصد 

ت دلر اللات، وال عور  الخجل و دم ال  ة  لةا لصامةة  تصةات مة  اآلخةري  و ةدم ال ةعور 
 األمةةا ، وال ةةعور  ةةالعجز واينرةةواء واياتاةةان والملةةول اينتةاريةةة وت ةةتت األفاةةار و ةةدم 

وتامةة  خرةةور  العنةةت األسةةري   ةةكل  ةةام والعنةةت  م(.1070بةةراهيم، واةةو  األهةةدال )اذ
اةةد الزوجةةة   ةةكل خةةاص   نصمةةا ليسةةا كغلرهمةةا مةة  أ ةةكال العنةةت لات النتةةااف الم ا ةةر  
وخرورتصما تام  في النتااف غلر الم ا ر  المترت ة  لا ل تء ال و  غلر المتااملةة داخةل 

خلةه أ ةكال م ةوهض مة   األسر  والمجتم   ت ة  امة والتي تمدي  لا المد  ال علد للةا
العتصةةات والسةةلو  وأنمةةال مةة  ال ختةةية المتتةةد ة ن سةةيان و تةةبيان لةةد  المةةرأ  المعن ةةة 

 (.Holden J.P. 1984وأر الصا )
 :الدراسة م كلة

 ةصد المجتمةة  السةةعودي فةي السةةنوات ال لللةةة المااةةية ارت ا ةان ملةورةةان فةةي معةةديت 
رم وأخلت الا لر م  األسةر تعةاني مة  تةدا يات العنت اد المرأ  ةلح بدأت  التزالد والتعا

هلح الراهر  لمةا تخل ةض مة  سةلبيات  لةا األسةر  وسةتمة البنيةة ايجتما يةة، ةلةح تعةاني 
المةةةرأ  المعن ةةةة مةةة  مختلةةةت أنةةةواف اذسةةةاء  الجسةةةدية، والن سةةةية، والتةةةةية والجنسةةةية، 

نصةةا صةةد تعةةاني مةةة  أا ةةر مةة  نةةوف فةةي لا ت الوصةةت )ال ةةةالز، وايجتما يةةة وايصتتةةادية، وا 
( مةةة  النسةةةاء السةةةعوديات لتعةةةر  للعنةةةت   نوا ةةةض %27,4أ  ) اتاةةةف م( ةلةةةح1002

م(   نةةض ي توجةةد لةتةةاايات مةةةدد  فةةي المجتمةة  1004المختل ةةة كمةةا لةةلكر )المةيملةةد، 
السةعودي  ة  العنةت اةد المةرأ   الةلات لي أنةض رصةرت  عة  الدراسةات التةي تمكةد العنةت 

تةةدتض العدلةةد مةة  الممسسةةات الخلريةةة ووسةةاال اذ ةةتم وأصسةةام واذلةةلاء مةة  خةةتل مةةا ر 
الرةةوارب بةة ع  المست ةة يات مةة  ةةةايت متعةةدد  مةة  العنةةت اةةد المةةرأ   اذاةةافة لت ريةةر 

م وفةي 1072صاية  نت أسري  ام  200هلاة ة وال اذنسا  اللي ي لر للا أ  هنا  
ت للعنةت امةرأ  مة  كةل سلد  في اذةساء كانت نسة ة المتعراةا 1000نتااف دراسة  لا 

درااان لخرور  هلح الرةاهر  أولةت وزار  ال ةمو     ر  نساء وكا  الزوا هو األا ر تعني ان وا 
ايجتما يةةةة وممسسةةةات المجتمةةة  المةةةدني )الجمعيةةةات الخلريةةةة( اهتمامصةةةا للتتةةةدي لصةةةلح 

ن اء الممسسات التةي تعنةا  معالجةة الم ةاال المتعل ةة  ةالعنت األسةري والع نةت الراهر  وا 
اةةد المةةرأ   لةةا درجةةة الختةةوص ف ةةد صامةةت بإن ةةاء مرااةةز الةمايةةة ايجتما يةةة  غةةر  
التعامةةل مةة  اةةةايا اذلةةلاء والعنةةت األسةةري مةة  النسةةاء واألر ةةال  اذاةةافة للمواف ةةة  لةةا 
لن اء والترخيص لعدد م  الجمعيات الخلرية بإصامة دور للواء في مختلت مناره المملاةة 

ذر ادية للاةايا والمسا د   لا ةل م االصم. و ما أنةض ي تتةوفر تعني بت ديم الخدمات ا
الجصل  ةجم الراهر  الة ي ي ومد  انت ارها وأ ةكالصا و لةتاايات ةول النساء المعن ات. 

وختااتةةصا والعوامةةل المسةةا د   لةةا ةةةدو صا وسةةبل  تجصةةا، سةةلمدي للةةا الت ةةدلر الغلةةر 
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جةةراءات للةةةةد مةةة  تلةةة  الرةةةاهر   تةةةيف وال  ةةةل فةةةي مةةةا صةةد لواةةة  مةةة  خرةةة  وصاايةةةة وا 
 م(.1004)المةيملد، 

مما سبه يمك  تياغة م كلة الدراسة في التسامل التالي: "ما تور وأ كال العنةت 
 الممارس اد المرأ  في المجتم  السعودي"؟

 أسالة الدراسة:
ما تور وأ ةكال العنةت الممةارس اةد النسةاء مة  نةزيتت دار الةمايةة ودور اذلةواء  .7

 الريا ؟ مدلنة 
ما األس ان والعوامل الممدية للعنةت اةد المةرأ  مة  منرةور النسةاء المعن ةات فةي دار  .1

 الةماية ودور اذلواء  مدلنة الريا ؟
 ما الختااص الديمغرافية للمعن ات في دار الةماية ودور اذلواء في مدلنة الريا ؟ .3
  والعوامةةل هةةل هنةةا  فةةروال لات ديلةةة لةتةةااية فةةي تةةور وأ ةةكال العنةةت اةةد المةةرأ .4

واألسةة ان الممديةةة لةةض تعةةز  لمتغلةةرات الدراسةةة والةالةةة ايجتما يةةة، العمةةر، المسةةتو  
التعليمي، الوا  المصني، مستو  الةدخل ال ةصري، نةوف السةك ، وجةود خادمةض، وجةود 

 سااه،  دد مرات الزواا؟
 أهدال الدراسة:

 تصدل الدراسة للا ما للي:
رس اةةد النسةةاء مةة  نةةزيتت دار الةمايةةة التعةةرل  لةةا تةةور وأ ةةكال العنةةت الممةةا .7

 ودور اذلواء  مدلنة الريا .
التعةةةرل  لةةةا األسةةة ان والعوامةةةل الممديةةةة للعنةةةت اةةةد المةةةرأ  مةةة  منرةةةور النسةةةاء  .1

 المعن ات في دار الةماية ودور اذلواء  مدلنة الريا .
ء التعرل  لا الختااص الديمغرافية للنساء المعن ات فةي دار الةمايةة ودور اذلةوا .3

  مدلنة الريا .
معرفةةة هةةل هنةةا  فةةروال لات ديلةةة لةتةةااية فةةي درجةةة التعةةر  للعنةةت وأسةة ا ض  .4

 ودوافعض وأ كالض تعز  للمتغلرات الديمغرافية للدراسة.
 
 

 أهمية الدراسة:
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تن ةة  أهميةةة الدراسةةة فةةي المواةةوف الةةلي تتتةةد  لةةض وهةةو "العنةةت اةةد المةةرأ  فةةي 
وتام  هلح  نساء المعن ات في مدلنة الريا ".دراسة ملدانية  لا ال –المجتم  السعودي 
 األهمية في اآلتي:

ت ةةديم فصةةم أفاةةل لنةةوف وأسةة ان العنةةت الةةلي تواجصةةض المةةرأ  فةةي المجتمةة  السةةعودي  .7
 وخاتة النساء المعن ات اللواتي لج   لدار الةماية ايجتما ية ودور اذلواء.

اهر  وخاتةةة تلةة  التةةي يتةةةو وجةةود ن ةةص فةةي الدراسةةات النو يةةة المتعل ةةة بصةةلح الرةة .1
تستخدم أسلون الم اركة م  ختل ايستماف للنساء المعن ات أن سصم، للا فإنةض مة  

 الم مول أ  تسصم هلح الدراسة في ل راء األدبيات المتعل ة بصلا المجال.
 ومترلةات الدراسة: م اهيم

امةة فةي ل  تةدلد مترلةات الدراسة والم اهيم األساسية لصا يعتبر مة  العناتةر الص
 الدراسة، للل  سول نواف  ع  المترلةات الصامة للدراسة فيما للي:

"هو الخرال  األمر وصلة الرفه  ض، وهو اد الرفه، وي ال  ن ض تعني ان، للا لم  لغة العنت:
يك  رفي ان  ض أو في أمرح، وهو ال د  وال  ة، وكل ما في الرفه م  الخلر، ف ي العنةت مة  

ل أياةةان "العنةةت ماةةاد للرفةةه ومةةرادل لل ةةد   م(.1002ر، ال ةةر م لةةض" )ابةة  منرةةو  ويعةةر 
وال سةةو  والعنلةةت هةةو المتتةةت  ةةالعنت، فاةةل فعةةل  ةةدلد لخةةالت ربيعةةة ال ةةيء، ويكةةو  

 والعنةةةت فةةةي اللغةةةة اذنجللزيةةةة: م(.7441م رواةةةان  ليةةةض، فصةةةو فعةةةل  نلةةةت" )تةةةلل ا، 
Violencee ( م ةةته مةة  الالمةةة التتلنيةةةToviolate)  لنتصةة  أو يعتةةدي وهةةو  معنةةا

والعنت كلمة واسعة التداول ت لر للا نم  م  أنمال السلو  اذنسةاني  م(.7442)نتر، 
لتسةةم بإلةةةاال الاةةرر المةةادي أو المعنةةوي مةة  جانةةن رةةرل مةةا  لةةا رةةرل أخةةر )التلةةر، 

م(   نةةض راصةةة مةة  أتةةل لنسةةاني تسةةتعمل أساسةةان 7441ويعرفةةض مةةةن الةةدل  ) م(.7441
ل الخريةةةت  جةةض للةةا لةةةداح اةةرر لأل ةةخاص واألمةةوال. رري ةةة غلةةر م ةةرو ة، تت ويعةةر 

م( العنةةةت الزوجةةةي   نةةةض كةةةل سةةةلو  لتاةةةم  للةةةلاء الزوجةةةة ماديةةةان أو معنويةةةان أو 1007)
م( العنت اةد المةرأ  سةواء 1000الوهان ) و رفت  بد ةرمانصا م   ع  أو كل ة وصصا.

ا المةةرأ  تةدلةةدان سةةواء "السةةلو  أو ال عةةل الموجةةض للةة كانةةت متزوجةةة أو غلةةر متزوجةةة   نةةض:
ختةان أو ابنةض، ويتسةم بةدرجات مت اوتةة مة  التمللةز، واياةرصاد، أو أكانت زوجض أو أمان أو 

وصد  رل العنت اد الزوجة   نض لسةاء  جسةديض و دوانيةة اةد الزوجةة  ال صر )العدواني(.
 لةا لةةد زوجصةةا وتةةمدي للةةا ةةةدوح أل  جسةةدي ومعنةةوي نتلجةةة سةةبن تعةةود لمةةا للةةزوا أو 

و رفةت منرمةة  (.7444لزوجة مما صد لمدي للا تصدلد سةتمة البنةاء األسةري )ال يسةا، ا
التةةةة العالميةةة العنةةت   نةةض ايسةةتخدام المعتمةةد لل ةةو  البدنيةةة سةةواء  التصدلةةد أو لتةةورح 
فعليةةة اةةد الةةلات، أو اةةد  ةةخص أخةةر أو اةةد مجمو ةةة أو مجتمةة ،  ةلةةح لةةمدي للةةا 

 ,Keagctal سةةي أو سةةوء النمةةو والةرمةةا  )ةةةدوح لتةةا ة أو مةةوت أو للةةةاال أل  ن
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2002, p5)  ويعةةرل العنةةت مةة  الناةيةةة ال انونيةة   نةةض ايسةةتعمال غلةةر ال ةةانوني لوسةةاال
و ةرل  م(.1001اذاراح المادية م  أجةل تة لةه أغةرا   ختةية أو اجتما يةة )جملةل، 

ر م ةةروف أو العنةةت مةة  الناةيةةة ايجتما يةةة   نةةض اسةةتخدام الاةة   أو ال ةةو  اسةةتخدامان غلةة
غلةر مرةابه لل ةةانو  مة   ةة نض التة  لر  لةةا لراد  فةرد مةةا أو مجمو ةة مةة  األفةراد )بةةدوي، 

وم  الناةية الن سةية يعةرل العنةت   نةض ااةرران فةي سةلو  ال ةرد يرصةر جليةان  م(.7442
في ت ا لض م  اآلخري  ويرج  أساسض للا ايارران في النمةو الن سةي وللة  لعةد   وامةل 

 م(.7444نمةةو وتةةمدي للةةا ن ةةص فةةي  عةة  نةةواةي ال ختةةية )العيسةةوي، أ اصةةت هةةلا ال
ويعرل العنت اترتةان   نةض كةل فعةل لنرةوي  لةا لنكةار للارامةة اذنسةانية واةتةرام الةلات 

 الاتم وبل  ال تةل أو هةو كةل فعةل م تةود أو غلةر م تةود يسةبن  ةويتراو  ما بل  اذهان
كةةل سةةلو  أو  :للعنةةت فصةةو التعريةةت اذجرااةةيأمةةا  ليتمةةان بةةدنيان أو ن سةةيان ل ةةخص أخةةر.

تترل ي وم  ض الزوا     مد أو غلر  مد اد الزوجةة  غةر  اذلةلاء واي تةداء وسةوء 
المعاملةةةةة مسةةةةتخدمان ال ةةةةو  الماديةةةةة أو التصدلةةةةد المعنةةةةوي، واذلةةةةلاء البةةةةدني، والن سةةةةي، 

 وايصتتادي، والجنسي، والتةي، والةرما  التعس ي م  الةرية.
ا تةالةان. وهمةا  لغة المرأ : المرُء: الرجل، ي ال َمرٌء تالٌف، ومررت  مرٍء تالٍف، ورألت صرءن

مرأ  تالةا ، وي لجم  ل رض. و عاصم ي ول هلح َمْراٌ  تةالةٌة، وَمةَرٌ  أياةان بتةر  الصمةز  
وي تد  المرأ  في هلح الدراسةة الزوجةة التةي  م(.7441وبتةري  الراء  ةركتصا )الجوهري، 

 إلساء  م  صبل الزوا ولج ت لدار الةماية ودور اذلواء رل ان للمسا د .تعرات ل
 العنت اد المرأ  أ كالاذرار النرري: 

وتت ةةاوت  أخةةر للةةاالعنةةت الممةةارس اةةد المةةرأ  وتختلةةت مةة  مجتمةة   أ ةةكالتتعةةدد 
العنت التةي  أ كالومراهرح  اختتل السياال ايجتما ي وال  افي وايصتتادي وم   أ كالض

 انلصا المرأ  ما للي:تع
: وهةةو مةة  أبةةرز مرةةاهر العنةةت وأا رهةةا اةةرران ةلةةح لةةتم اسةةتخدام ال ةةو  الجسةةديالعنةةت 

الجسةةةدية م ةةةل الاةةةرن والةةةدف  والةةةرفس والتةةة   و ةةةد ال ةةةعر واسةةةتخدام األدوات الةةةةاد  
واألجسةةام التةةل ة والتلةةويف بصةةا للتصدلةةد  اسةةتخدامصا نةةةو الةةلات أو ذةةةداح الاةةرر واأللةةم 

 ( 1074’ التةة)منرمة   . اآلخري
يعد العنت الن سي م  أا ةر أنةواف العنةت األسةري غمواةان وتةعو ة وللة  العنت الن سي: 

م( ومة  1002 سبن تعو ة لخاةا ض لل يةاس والوتةول للةا ة ةااه وااةةة )الجبةري ، 
أم لة العنت الن سي )الرف ، ايةت ار، التجاهل، التروي  واذرهان، العزلة،  ةدم ايهتمةام 
 المرأ ، الجمود العار ي، النعت   ل ا  بللاة، والةرما  م  رميةة العاالةة، وسةم الرة  بصةا 

 والت كي  في صدراتصا اللي م    نض أ  ي عرها  الدونية والي س واياتاان.
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الت للديةة لي  ة خاتةة المجتمعةاتالعنت الجنسي: رغم لةارة هلا النوف مة  العنةت  السةري
 ةةاألنواف األخةةر  مةة  العنةةت ويتم ةةل هةةلا العنةةت  ة لللةةة م ارنةةنةةض يم ةةل نسةة ة ليسةةت  الأ

ج ارهةةا  لةةا ممارسةةة أي فعةةل جنسةةي  ةةاذاراح،   ةةالتةر  الجنسةةي  ةةالمرأ  وايغتتةةان، وا 
 واألسةةةاللنوم ةةاهد  األفةةتم اذ اةيةةةة، و ةةتمصا   ل ةةةا  جنسةةية نابيةةة واسةةةتخدام الررااةةه 

ة الجنس، وهلا العنت م  أسوء أنةواف    صوا د الخله والدل  في  ملي الخارجة المنةرفة
 .(1003 ،)ةس  العنت.

: لبدو هلا النوف م  أنواف العنت  ندما لتم ةرما  الزوجة مة  التتةرل العنت ايصتتادي
 الموارد ايصتتادية، ومنعصا م  اتخال ال رارات التي تصمصا، وةرمانصةا مة  اذرح والتتةرل 

ج ارهةا  ممتلااتصا أو اذن اال  لةا ةاجاتصةا األس اسةية، ومنعصةا مة  الةتةول  لةا  مةل وا 
 لا ايصترا ، ومنعصا م  تروير مصاراتصا وك اءاتصا التزمة لتةسةل  واةعصا ايصتتةادي 

م( أ  العنةةت األسةةري ايصتتةةادي اةةد الزوجةةة لتم ةةل فةةي البخةةل وةرمةةا  1002) بنةةات، 
العةةي  دونةةض أو الزوجةةة مةة  المتةةرول، وللةة  ذليلصةةا وزيةةاد   ةةعورها   نصةةا ي تسةةتري  

 ةرمانصا م  راتبصا، والتةكم في رري ة ترفض.
المناسة ة لصةا  العنت التةي: لتم ل هلا العنةت فةي ةرمةا  الزوجةة مة  الرةرول التةةية

وكةةةلل  لج ارهةةةا  لةةةا الةمةةةل  م(.7444و ةةةدم مرا ةةةا  التةةةةة اذنجابيةةةة لصةةةا )العةةةواود ، 
 المتعدد، والتع يم اذج اري واذجصا  ال سري.

التواتةل مة   ايجتما ي: ويرصر في  ةزل الزوجةة  ة  المجتمة  و ةدم تمكنصةا مة العنت 
اآلخةةري  وةرمانصةةا مةة  ة وصصةةا ايجتما يةةة والتةةدخل فةةي  ةةمونصا الخاتةةة وةرمانصةةا مةة  
 ،الدراسة، وزيةار  األصةارن أو ممارسةة أي دور اجتمةا ي و ةدم ت بةل دورهةا الةوري ي )ريةا 

1003). 
رةةتال وتصدلةةةد الزوجةةة  ةةالرتالالعنةةت الل رةةي: وي ةةمل السةةةخري والةةةزواا  ة، والتةةوبل ، وا 

مةة  أنصةةا ي تتةةر  أ ةةران ماديةةان لي أنصةةا تتةةر  أ ةةران ن سةةيان خرلةةران  م(.1070 ةة خر  )المرواتةةي، 
  لا المرأ .

 
 
 

 أس ان العنت اد المرأ :
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ونةاول في هلا السياال لل اء الاوء  لةا  عة  األسة ان الاامنةة خلةت العنةت اةد 
 منصا ما لتعله  المعن ت وما لتعله  المعِنت.المرأ  التي 

اةةعت الةةوازف الةةدلني وسةةوء ال صةةم فةةي اسةةتخدام الةةةه ال ةةر ي فةةي الاةةرن والتعنلةةت  -
 م(.1072)أةمد، 

الجصل و دم معرفة كي ية التعامل م  اآلخر م   دم ايةترام وما لتمت   ض م  ة ةوال  -
الررفل  المرأ  المعنَّ ة والرجةل وواج ات  امتن أساسيان للعنت وهلا الجصل صد يكو  م  

فجصل المرأ   ة وصصا وواج اتصا م  ررل وجصل األخر بصلح الة وال م  ررل  ةا  صةد 
 لمدي للا التجاوز وتعدي الةدود.

اختتل المستو  ال  افي بل  الزوا والزوجة خاتة للا كانت الزوجة أ لا مة  الةزوا  -
ل لض فيةاول تعوي  هلا الن ص لل بةت صد لولد توتر و دم التواز  لد  الزوا كرد  فع

 لاتض  اللجوء للا ال تم واذهانة والارن.
لا ناةف لديةض  - التن اة األسرية التي ن ة  فلصةا ال ةرد خاتةة للا كانةت تن ةاة  ني ةة. وا 

 ختةية اةعي ة نجةةدح يةةاول أ  ي ةةر  سةروتض و ن ةةض  لةا األاةةعت وهةي الزوجةةة 
المتجةلر  فةي   افةات الا لةري  مة  ت اةلل ةلح أ  العنت لولد  نت العادات والت اللةد 

 اللكر  لا األن ا وتةجيم األن ا م ابل الرجل.
الررول المعي ية التع ة م  ال  ر وال رالة التةي يعي ةصا الرجةل وتةنعكس سةل ان  لةا  -

 مستو  معي تض مما لجعلض يتن جام غا ض  لا الزوجة.
 لعاالة.غيان   افة الةوار واةترام الرأي والرأي اآلخر داخل ا -
تعةةاري المخةةدرات و ةةرن الخمةةر التةةي ت ةةاصم الم ةةكتت األسةةرية وتةةمدي للةةا اللجةةوء  -

 يستخدام العنت.
الغلر  وال   ةلح أ  األزواا العني ل  واللل  لدلصم غلرح  دلد   لا زوجاتصم ت تعل  -

 ( مما لمدي للعنت اد الزوجة.Wetzel, 1986لديض أل س  األس ان ) الغلر 
 ة م  صبل المرأ      استخدام الزوا للعنت هو دللل مة ض.الم اهيم الخارا -
 ناد الزوجةة التةي تةةاول أ  ت بةت مة  ختلةض أ  معانةدتصا لزوجصةا ت بةت اسةت تللتصا  -

وتةررها وأ  هنا  الا لةر مة  األزواا ي لممنةو  بنرريةات التةةرر ممةا لجعةل الزوجةة 
 أا ر  راة للعنت م  صبل الرجل.

ها الصام في ت  ي راهر  العنةت اةد المةرأ  مة  خةتل مةا ت ةكلض األس ان البلاية ودور  -
مةة  اةةغ   لةةا الرجةةل كايزدةةةام واةةعت الخةةدمات وم ةةكلة السةةك  ومةةا تسةةب ض مةة  
لة ال وال رالة و دم تمكلنض م  تة له لاتض كل هلا لدفعض نةو العنت  م لنعكس للة  

 م(.1072الزوا )أةمد،  ي لا ما هو أاعت منض أي وه
 ت  لا المرأ :أ ار العن
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واجتما يةةة وتةةةية  ةون سةةي ةلترتةةن  لةةا العنةةت الممةةارس اةةد المةةرأ  أ ةةار جسةةمي
 :تتلن المرأ  وتاو  لصا أ ارها  لا األسر  والمجتم  م  تل  اآل ار

اآل ةةار ايجتما يةةة: تعتبةةر هةةلح اآل ةةار مةة  أ ةةد مةةا لتركةةض العنةةت  لةةا المةةرأ  كالت كةة   -
ران الةروا   بةل  األفةراد واألهةالي وتةدملر أدميةة األسري والرتال وتسرن األبناء وااةر

 م(.1001المرأ  ويمدي كلل  للا سوء التربية وت تلت األبناء وربما جنونصم )فتال، 
اآل ةةار التةةةية: لةةمدي العنةةت للةةا تةةدهور الةالةةة التةةةة للمةةرأ  وصةةد يتةةل للةةا ةةةد  -

ألم  وك ةةر  اذ اصةةة و ةةدم صةةدرتصا  لةةا أداء واج اتصةةا   ةةكل سةةليم و ةةدم  ةةعورها  ةةا
اينتةةةار وجةةراام ال تةةل وصةةد تلجةة  المةةرأ  المعن ةةة للةةا لدمةةا  الاةةةول كةةي تصةةرن مةة  

 (.Browne, 1993الم كتت التي تعاني منصا )
اآل ةةار الن سةةةية: العنةةةت الن سةةي الممةةةارس اةةةد المةةرأ  لتةةةر  لةةةد  المةةرأ  الا لةةةر مةةة   -

و ةةةعورها  الةةةلنن األمةةةرا  الن سةةةية، كاياتاةةةان، والخةةةول وال لةةةه والبةةةرود الجنسةةةي 
 م(.1001واذة ال والمصانة ويزيد م  اةتمايت السلو  العدواني لدلصا )فتال، 

اآل ار المادية للعنت هي في الغالةن أ ةار لات ربيعةة ممصتةة أمةا اآل ةار الن سةية فإنصةا  -
 م(.1074ممتد  و علد  المد  )ال ربجي، 

تختلةت ت عةان  ةاختتل الوسةللة اآل ار الجسدية: ل  اآل ار التي لتركصا العنةت الجسةدي  -
المسةةتخدمة فةةي الاةةرن العنلةةت والمواةة  الةةلي وصةة   ليةةض، ويةةنجم  نةةض فةةي الغالةةن 
ةةايت مةة  العاهةةات المسةتديمة وال ةةعور بخ  ةةا  فةي دصةةات ال لةةن ونو ةات مةة  اةةله 
التن س، والتداف الداام واذتا ات  الاسور والتواء الم اتل، ويتوجض فةي الغالةن للةا 

 م(.7444نه )ةلمي، الوجض والع
 :المرأ للعنت اد  الم سر النرريات 
 لةا وجةض الختةوص  المةرأ والعنةت اةد  األسةري معالجةة رةاهر  العنةت  ألهميةنررا 

المةةرتابل  لصةةلا النةةوف مةة  السةةلو  يبةةد مةة  تنةةاول  ةةدد مةة   األ ةةخاصوت سةةلرها وفصةةم 
 ولل   لا النةو التالي  الراهر النرريات التي ةاولت ت سلر هلح 

ترتاةةز هةةلح النرريةةة  لةةا فاةةر  أ  العةةدوا  داامةةان نتلجةةة لإلة ةةال  :نرريةةة اذة ةةال والعةةدوا 
ديةةة لارح الةةداف  العةةدواني  تسةةا للةةافعنةةدما يعةةوال ال ةةرد  ةة  تة لةةه أهدافةةض فةة   للةة  ي ةةود 

نمةةا يةة تي كةةرد فعةةل لإلة ةةال الةةلي  ووف ةةان لصةةلح النرريةةة فةة   العنةةت ي ي ةةكل ةالةةة فرريةةة وا 
وتر  هلح النرريةة  م(.7444 رد م  البلاة الخارجية التي يعي  فلصا )  ل، لتعر  لض ال

  كل  ام انض للا ا تبرنا صةو  اذة ةال  ابتةة ف نةض   ةدر مةا يكةو  توصة  الع ةان  لةا  مةل 
 دواني  علنض أابر م  الملل لل يام بلل  العمل لتنةاص ، أمةا للا افتراةنا أ  توصة  الع ةان 

 م(.1004تد صو  اذة ال ت تد لمكانية ةدوح العدوا  )بو زبد،  ابتان ف نض   در ما ت 
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لر  أتةان هلح النررية أ  العنت سلو  مةتعلم، ويكتسةن مة   نررية التعليم ايجتما ي:
مة  خةتل العةادات والت اللةد فلصةا و ايجتما ي م  البلاة التي يعةي   اا ختل  ملية ايةت

مة  م بولةة ومرغو ةة، وأ  التتةرفات العدوانيةة أو واأل رال التي يمارسونصا ويعتبرها المجت
 م(.7440سلو  العنت غال ان ما تةدح في   افة تت بل أو ت ج  العنت )أةمد 

لر  أتةان هلح النررية     العنت فةي المجتمة  لةيس سةو  اسةتجا ة  النررية الوري ية:
ة ارةةات لاتيةةةة نتجةةت  ةة  الةرمةةةا  فاذة ةةال لةة نجم  ةةة  لاةةغول بناايةةة فةةةي المجتمةة  وا 

الةرمةةا     ةةكالض المختل ةةة، وبخاتةةة المةةادي فصةةو مةةملي ألنةةض لةةملي اذلةةلاء الجسةةدي 
للزوجة فإلا كا  الزوا غلر صادر  لا تةمل مسمولياتض تجاح أسرتض ف   الاغول واذة ال 

 م (1074تدفعض للا استخدام العنت داخل البلت ) منتور، 
النرريةة  لةا أ  الاةغول ايجتما يةة لصةا  هلح أتةانلمكد  النررية الن سية ايجتما ية:

دور  ةةارز فةةي ارتاةةان العنةةت وأ   ةةدم تةةوفر فةةرص الةيةةا  وال رالةةة وال  ةةر لصةةا دور فةةي 
 م(.1073ت كلل الاغول  لا ال رد مما ي وي اةتمالية استخدامض العنت. )الرميف، 

وامةل أهميةة أ  الت ا ةل مة  اآلخةري  هةو أا ةر العصا لواف أتةةاب نررية الت ا ل الرمزي:
في تةدلد السلو  اذنساني ويركز أنتار هلح النرريةة  لةا أ   مليةات الت ا ةل التةي تةتم 
داخةةل لرةةار األسةةر  مةة  خةةتل األدوار التةةي لمدلصةةا األفةةراد والمكانةةة التةةي ي ةةغلصا كةةل مةةنصم 

 م(.1004تاو   م ا ة اذرار المرجعي لتاوي  اللات لد  األبناء )اللوست، 
لر  أتةان هلح النرريةة للةا أ  العنةت لرجة   لةا  وامةل بلولوجيةة  وجية:النررية البلول

فةةي تاةةوي  ال ةةخص وفةةي الوصةةت ن سةةض لةةر  أتةةةان هةةلح النرريةةة وجةةود اختتفةةات فةةي 
التاوي  الجسماني للمجرمل   نض لد   امة األفراد ةلةح لمكةدو  وجةود  عة  الصرمونةات 

 م(.1007رت   بصرمو  اللكور  )لر ي، التي لصا ت  لر  لا الدافعية نةو العنت والتي ت
ي ةة  أ  الدراسةةات السةةا  ة ت ةةكل لرةةاران معرفيةةان مصمةةان ألي  اةةةح  الدراسةةات السةةا  ة:

للتسنا لض الرجوف لللصا وايست اد  منصا فيما لخدم  ة ض ويجن ض التارار، وفيما للةي نعةر  
ة ةةة لجةةراء مسةةف مةةا تةةوفر مةة  دراسةةات سةةا  ة تناولةةت مواةةوف ال ةةةح، وصةةد ةاولةةت ال ا

للدراسات السا  ة التي تناولت م ةكلة العنةت اةد المةرأ  المتزوجةة، وت ةوم ال اة ةة  عةر  
 هلح الدراسات وترتلبصا ةسن نراصصا الجغرافي ولل   لا النةو التالي:

 أوين: الدراسات المةلية:
م( دراسةةةة  عنةةةوا  العنةةةت األسةةةري اةةةد المةةةرأ  فةةةي مدلنةةةة 1002أجةةةرت )الخرلةةةن، 

، والتي هدفت م  ختلصا التعرل  لا م كلة العنت األسري اةد المةرأ  مة  خةتل الريا 
( امةرأ  مسةتخدمة مةنصف تةللةل للمل ةات الخاتةة  ةةايت العنةت 420دراسة  لنةة بلغةت )

األسةةري اةةد المةةرأ  فةةي مست ةة ا الريةةا  المركةةزي، والمركةةز الخلةةري لتست ةةارات األسةةرية 
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اف العنةت  ةةلو ان العنةت البةةدني وأ  ال اةات العمريةةة وتبةل  مةة  خةتل الدراسةةة أ  أا ةر أنةةو 
 سنة(. 30-10األا ر تعراان للعنت ه  ما بل   مر )

م( دراسةةة  عنةةوا  العنةةت األسةةري فةةي المجتمةة  السةةعودي 1004وأجةةر  )المةيملةةد، 
هةةدفت للةةا التعةةرل  لةةا مةةد  انت ةةار العنةةت األسةةري فةةي المجتمةة  السةةعودي مسةةتخدمان 

( 313المسةي والو اا ي ور  ةت دراسةتض  لةا  لنةة تاونةت مة  )المنصف الوت ي    يض 
( 11امرأ  وكلل   لنة م  العاملل  في مجةايت لات تةلة  مواةوف الدراسةة بلةه  ةددها )

مةة  النسةةاء لتعراةة   %7.4فةةردان وتوتةةلت الدراسةةة للةةا  ةةدد مةة  النتةةااف مةة  أهمصةةا أ  
سةاء مة  اةةايا العنةت مة  غلةر للعنت   نوا ةض المختل ةة وك ة ت الدراسةة، أ  أا ريةة الن

وكةةةلل  أرصةةةرت نتةةةااف الدراسةةةة أ  هنةةةا   العةةةامتت ومةةة  المسةةةتويات التعليميةةةة المتدنيةةةة.
ت تلر المنرمات الة وصية التي تعني  العنت األسري فةي أدااصةا لواجبصةا وكةلل  المة  ةل  

اةةد مةة  النسةةاء المعن ةةات ودورهةةم السةةلبي تجةةاح النسةةاء اةةةايا العنةةت  نةةد ت ةةديم  ةةكو  
 زوجصا المعتدي  للصا.

م( دراسة  عنوا  العنت األسري اد المرأ  هدل م  ختلصةا 1004أجر  )الرديعا ، و 
لمعرفةةة أا ةةر أنمةةال وأسةة ان العنةةت األسةةري ومةة  يمارسةةض وا تمةةد ال اةةةح  لةةا اسةةتخدام 
المةنصف الوتة ي مسةةتخدمان ايسةت انة كةة دا  لجمة  بيانةات الدراسةةة  ةم ر  ةةت الدراسةة  لةةا 

( مة  النسةاء المتةرددات  لةا مرااةز الر ايةة التةةية األوليةة فةي مدلنةة 141بلغت )  لنة
الريا  وكا  م  أبرز نتااف الدراسة أ  اللكور فةي العاالةة األن والةزوا واذخةو  هةم أا ةر 
م  يستخدم العنت اد المرأ  وكلل  أواةت الدراسة أ  العنت ايجتمةا ي  ةم الل رةي  ةم 

العنةةت انت ةةاران وكةةلل  أ ةةارت نتةةااف الدراسةةة للةةا أ  تمسةة  المةةرأ  ايصتتةةادي أا ةةر أنةةواف 
برألصا وك لر  مترل اتصا المادية و ةدم راصةة الزوجةة  لةا تلبيةة هةلح المترل ةات و ةدم تةوفر 
ةجةةام المةةرأ   مرااةةز لر ةةاد أسةةري وكةةلل  تةةعو ة وتةةول الاةةةايا للةةا األجصةةز  الاةة رية وا 

  لا التبليه تعد م  أس ان العنت ادها.
م( دراسة  عنوا  العنت اد المرأ  و تصتض  م صةوم الةلات 1004أجرت )الةسلنات، و 

هدفت مة  ختلصةا للةا التعةرل  لةا ةجةم هةلح الرةاهر   لد   لنض م  النساء السعوديات.
ومعرفة العتصة بل  العنت اد المرأ  وبل  م صوم اللات لدلصا. اسةتخدمت ال اة ةة المةنصف 

( فةةردان و لةةا النسةةاء فةةي 320 لنةةة مةة  النسةةاء م ةةدارها ) الوتةة ي ور  ةةت الدراسةةة  لةةا
مدلنة الريا  وخلتت هلح الدراسة للا  ةد  نتةااف مة  أهمصةا: أنةض توجةد  تصةة  كسةية 
بل  درجة العنت التي تتعر  لض المرأ  ودرجة م صوم اللات لدلصا وأنض ي توجد فروال بةل  

 ي تتعر  لض.مجمو ات ال اات العمرية للمرأ  في درجة العنت الل
م( دراسةةةة  عنةةةوا  الةةةدور الم تةةةر  لمواجصةةةة أسةةة ان العنةةةت 1004)الزبلةةةر،  تأجةةةر و 

األسري الموجض للا المرأ  في المجتم  السعودي لتةسل  نو يةة ةيةاتص  اسةتخدام ال اةةح 
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فةةي دراسةةتض مةةنصف المسةةف ايجتمةةا ي وكةةلل  اسةةتخدام ايسةةت انة كةة دا  للدراسةةة ةلةةح صةةام 
هلاة التدريس  كلية الخدمة ايجتما يةة جامعةة األملةر  نةور  وبلغةت بتربي صا  لا أ ااء 

( م ةةردح وكةةا  مةة  أبةةرز نتةةااف الدراسةةة أ  مةة  أهةةم أ ةةكال العنةةت 134م ةةردات العلنةةة )
الموجض للمرأ  في المجتم  السعودي السن وال تم والتصدلد، من  المرأ  م  زيار  تدي اتصا 

 وتالله ةريتصا.
 ربية: انيان: الدراسات الع

م( دراسةةة  عنةةوا  العنةةت اةةد المةةرأ  فةةي المجتمةة  األردنةةي 1001أجةةرت )العةةواودح، 
هدفت م  ختلصا التعرل  لةا أنةواف العنةت األا ةر انت ةاران اةد المةرأ  األردنيةة اسةتخدمت 
المنصف الوت ي و استخدام ايست انة المد مة  الم ابلةة كة دا  لجمة  البيانةات ر  ةت  لةا 

( امةةرأ  وكانةةت مةة  أهةةم النتةةااف أ  العنةةت ايجتمةةا ي مةة  أا ةةر 300 لنةةة مكونةةة مةة  )
( لليةةض العنةةت الل رةةي بنسةة ة %22أ ةةكال العنةةت المنت ةةر اةةد المةةرأ  األردنيةةة بنسةة ة )

( فةةةي ةةةةل  %44(  ةةةم العنةةةت الجنسةةةي بنسةةة ة )%27( وتليةةةض العنةةةت التةةةةي )23%)
فةةروال لات ديلةةة ( وأنةةض ي توجةةد %30توتةةلت الدراسةةة للةةا أ  العنةةت الجسةةدي نسةةبتض )

 لةتااية بل  ممارسة العنت اد المرأ  و مر الزوجة و مر الزوا.
م( دراسة    العوامل المجتمعية للعنت األسري فةي المجتمة  1073أجر  )الاعبي، و 

ال رري هدفت للا معرفةة الرةرول التةي تةمدي للةا رصةور العنةت األسةري اسةتخدم ال اةةح 
 ي مةة  اسةةتخدام ايسةةت انة كةة دا  للدراسةةة ور  ةةت المةةنصف العلمةةي  رري ةةة المسةةف ايجتمةةا

 لا العاملل  م  اآل اء واألمصةات العةاملل  فةي الممسسةات التعليميةة والتةةية والخةدمات 
أ  تةدخل األصةارن واألهةل لةض النتةااف  أبةرزمة  ( و %41ايجتما ية  علنض   ةوااية بلغةت )

الةةزوا وزوجتةةض ةلةةح بلغةةت الةةدور األابةةر فةةي رصةةور العنةةت األسةةري المتم ةةل  ةةالعنت بةةل  
( م ةاهد  األفةتم العني ةة لةض الةدور األابةر فةي ممارسةة العنةت بةل  األبنةاء %47النس ة )

 (.%14( بلغت نس ة ا تداء الزوا  لا الزوجة  الارن )%43وجاء نس ة )
م( بدراسةةةة  عنةةةوا  العنةةةت الواصةةة   لةةةا المةةةرأ  فةةةي 1002)غةةةانم وأخةةةرو ،  تصامةةةو 

رية، وهةةدفت للةةا التعةةرل  لةةا رةةاهر  العنةةت اةةد المةةرأ  وتةدلةةد الجمصوريةةة العربيةةة السةةو 
أنةةواف وأسةة ان وأ ةةكال العنةةت الةةلي تتعةةر  لةةض، وتةةم اسةةتخدام المةةنصف الوتةة ي  مدخلةةض 
المسةي وا تماد ايست انة ك دا  للدراسة صام فريه ال ةح في هةلح الدراسةة بجمة  البيانةات 

كةةةةا  مةةةة  أبةةةةرز نتةةةةااف الدراسةةةةة ( أسةةةةر  و 7447المتعل ةةةةة  الدراسةةةةة فةةةةي  لنةةةةض بلغةةةةت )
( مة  النسةةاء تعراةة  لنةةوف مة  أنةةواف اي تةةداءات ةلةةح كةا  ترتلبصةةا كمةةا للةةي 17.47%)

( تعراةةةت %74.7(  ةةةم التةةةةر  الجنسةةةي )%44.1( لللصةةةا الاةةةرن )%20.1ال ةةةتم )
( مة  النسةةاء المعتةد   لةةلص  للاةرن مةة  صبةةل أةةد أفةةراد األسةر  وي ةةكل الةةزوا 40.4%)

   ةايت اي تداءات.( م%24أ لا نس ة )
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م( دراسة ملدانيةة  ة  العنةت األسةري اةد الزوجةة فةي مدلنةة 1001أجرت )مةمد، و 
 غةداد هةةدفت مة  ختلصةةا التعةرل  لةةا العوامةةل ايجتما يةة الممديةةة   ةكل م ا ةةر أو غلةةر 
م ا ر للا العنت األسري اد الزوجة وكلل  الا ت    أ ةكال العنةت اةد الزوجةة  لةا 

( ةالةة 300صامت  استخدام المنصف المسةةي لعلنةض صتةدية بلغةت )وجض الختوص. ةلح 
م  النساء اللواتي سبه اي تداء  للص  م  صبل الةزوا وكةا  مة  أبةرز نتةااف الدراسةة أ  

( مةةنص  تعراةة  ألا ةةر مةة  %13( مةة  أفةةراد العلنةةة تعراةة  للعنةةت الجسةةدي )32.1%)
( مةنص  %2.3ي ةةل  )( تعرا  لعنةت اصتتةادي فة%74.1 كل م  أ كال العنت وأ  )

 تعرا  لعنت جنسي.
م( دراسة هدفت للا التعرل للا مستويات العنت فةي مدلنةة 1074أجر  )منتور، و 

 ما : دراسة ملدانية  لا النساء المعن ات مة  وجصةة نرةر تربويةة تاونةت  لنةة الدراسةة 
ا أ  ( امرأ  معن ة، ولتة لةه أهةدال الدراسةة رةورت اسةت انض أ ةارت النتةااف للة120م  )

النسةةاء األردنيةةات لتعراةة  للعنةةت المعنةةوي وايجتمةةا ي وايصتتةةادي والجسةةدي والجنسةةي 
بدرجة  الية، أما فيما لتعله  العنت التةي ف ةد أرصةرت نتةااف التةللةل اذةتةااي أنةض ي 
توجد هنا  فروال لات ديلةة لةتةااية بةل  أنةواف العنةت الموجةض اةد المةرأ  تعةز  لمتغلةر 

هنةا  فةروال لات ديلةة لةتةااية بةل  العنةت المعنةوي الممةارس  اتجةاح  العمر بلنمةا كانةت
الزوجةةة وبةةل  مسةةتو  التعلةةيم  نةةد الزوجةةة، ممةةا لمكةةد أ  الزوجةةة غلةةر المتعلمةةة تتعةةر  
للعنةةت أا ةةر مةة  الزوجةةة المتعلمةةة وصةةد أوتةةا ال اةةةح  اةةرور  وجةةود ممسسةةات فا لةةة 

 ا.لةماية الزوجة م  الممارسات العن ية المرتا ة اده
  ال ان: الدراسات األجنبية:

م( دراسةةة  ةة  العنةةت األسةةري فةةي فرنسةةا كةةا  مةة  1003أجةةر  )روبلةةر م  ةةلري، 
( مةة  النسةةاء فةةي فرنسةةا لتعراةة  للعنةةت الن سةةي مةة  خةةتل السةةيرر  %14نتااجصةةا أ  )

مةة  ال رنسةةيات لتعراةة  لمةةا يعةةرل  ةةالتةر   %4وايةت ةةار وتسةةخلت بةةرأي المةةرأ  وأ  
( م  النساء في فرنسا لتعرا  للعنةت الجسةدي %3اةت الدراسة أ  )المعنوي وكلل  أو 

( مة  ال رنسةيات لتعراة  للعنةت الجنسةي %7م ل الررد م  المنزل أو الةة س فيةض وأ  )
وم  أنواف العنت الجسةدي اةد المةرأ  السةااد فةي المجتمة  ال رنسةي الاةرن  اللةد والرجةل 

دها  ةالةزام أو التصدلةد  السةت  أو ألةة والت   والتعللن  ةالةرال بواسةرة السةلجار  أو جلة
 ةاد  ومةاولة الخنه.

م( بإجراء دراسةة  ة  النسةاء المعن ةات ورةرال التعامةل 1004وصام )ولدرون ورس ، 
م  العنت الواص   للص  ةلح ر  ت الدراسة  لا  لنض م  النساء المعن ةات لمعرفةة مةد  

 ت مة  رةرال التةمةل كمةا للةي:تعراص  للعنت واذساء  ومةد  تةملصة  لصةلا العنةت وكانة
التةدح للا تدله أو تةدي ض فةي الم ةكلة، واة  خرةة  مةل وايلتةزام بصةا لمواجصةة هةلا 
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العنةةت وكةةلل  اللجةةوء للةةا لسةةتراتلجيات سةةلبية م ةةل رفةة  اي تةةرال  الم ةةكلة وايةت ةةا  
 م ا ر التدمة وكلل  صامت النساء اللواتي تعراة  للاةرن  اسةتخدام سةلوكيات تخ ة  

 لاغول م ل ايبتعاد الممصت    المواصت الااغرة.ةد  ا
ة  سةةمات ال ختةةية لةةد  المةةرأ  المعراةةة نةةم( المعنو 7444وفةةي دراسةةة )فاويةةت، 

للعنةةت والتةةي هةةدفت للةةا التعةةرل  لةةا سةةمات وختةةااص النسةةاء اللةةواتي لةةتةمل  العنةةت 
المنصف ( ةالة وتم استخدام 220ويتعاي   معض والتي ر  ت  لا  لنض م  النساء بلغت )

الوتةة ي لصةةلح الدراسةةة وكةةا  مةة  أبةةرز نتااجصةةا أ  النسةةاء اللةةواتي لةةتةمل  العنةةت لةةدلص  
ختااص وسمات معلنة كونصا أا ر تسامةان وأنو ة وأا ر تةبران وتةمةتن ومعتمةد  اصتتةاديان 
 لا زوجصا ومستواه  ايجتما ي والتعليمي متدني وه   ةاجة للا المسا د  ايجتما ية 

ره ، ويجةد ال اةةح أ  هنةا  أا ةر مة  سةبن لإلسةاء  الموجصةة للنسةاء تةم ر م  وجصة نر
 وتت  ر  غلرها م  األس ان والعوامل.

م( دراسة    العنت األسري اد المةرأ  فةي وييةة ماهارا ةترا 1004وأجر  )سانو ، 
( امرأ  م  النساء فوال س  ال امنة   ر  ووجد 200في وس  الصند م  ختل  لنة م  )

( %14( م  النسةاء م ةردات العلنةة صةد تعراة  للسةن مة  صبةل أزواجصة  وأ  )%34أ  )
 منص  صد تعرا  للارن م  صبل األزواا.

م( دراسة مسةية    معدل انت ار العنت بةل  األزواا 1002كلل  أجر  )فارامارز، 
( امةرأ  متزوجةة ممة  راجعة   يةادات رةن النسةاء 1400في للرا   لا  لنض مكونة مة  )

فةةةي مدلنةةةة  ةةةابول وجةةةد أ  العنةةةت اةةةد المةةةرأ  مست ةةةر  ةلةةةح أ  مةةةا نسةةةبتض  والتوللةةةد
( مةةةة  المراجعةةةةات مجةةةةال الدراسةةةةة صةةةةد تعراةةةة  للعنةةةةت الن سةةةةي فةةةةي ةةةةةال أ  47.2%)
 ( صد تعرا  للعنت الجسدي.%72( منص  صد تعرا  للعنت الجنسي وأ  )41.1%)
 
 
 

 منصجية الدراسة:
 منصف الدراسة:

لمةنصف الوتة ي )المسةةي( نرةران لمتامتةض ربيعةة استخدم ال اةةح فةي هةلح الدراسةة ا
فض )العسال،  هة(   نض "اللي لتم بواسرة اسةتجوان جمية  أفةراد 7404الدراسة الةالية ويعر 

 مجتم  ال ةح ولل  بصدل وتت الراهر  المدروسة م  ةلح ربيعتصا ودرجة وجودها.
 :و لنتصا مجتم  الدراسة
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لجةة   لةةدور الةمايةةة ايجتما يةةة ودور ويتاةةو   مةة  جميةة  النسةةاء المعن ةةات ممةة  
اذلواء وأفتة  لإلةتةاايات  ة  تعراةص  للعنةت  ة ي  ةكل مة  أ ةكالض المختل ةة خةتل 

تاونةت  لنةة و  م مة  العةام ن سةض.3/4/1072م ولغايةة 7/2/1072ال تر  الواصعة ما بةل  
امةرأ   44 الدراسة م  النسةاء المعن ةات نةزيتت دور الةمايةة ودور اذلةواء وال ةاله  ةددهم

 وي كل  العلنة ال تدية.
 أدا  الدراسة:

اسةةتخدمت ايسةةت انة أدا  لجمةة  البيانةةات لمتءمتصةةا ربيعةةة هةةلح الدراسةةة وتةةم ل ةةداد 
ايست انة  عد اذرتف  لا  ع  األدبيات في المجال وكلل  الدراسات السا  ة لات التةلة 

تصا وصةةد صسةمت للةةا  ت ةةة  مواةوف العنةةت اةد المةةرأ   ةلةح ت ةةيس أهةدال الدراسةةة وأسةال
الجزء األول وي تمل  لا المتغلرات األوليةة ألفةراد العلنةة وهةي الةالةة ايجتما يةة،  أجزاء:

العمر، الممهل العلمةي، المصنةة، مسةتو  الةدخل، نةوف السةك ،  ةدد األبنةاء، وجةود خادمةض، 
التةي تةمدي الجزء ال ةاني وي ةتمل  لةا األسة ان والعوامةل   دد مرات الزواا، وجود سااه.

الجةزء ال الةح وي ةتمل  لةا تةور وأ ةكال العنةت اةد المةرأ  وهةي  للا العنت اد المةرأ .
 العنت ايجتما ي، والن سي، والجسدي، وايصتتادي، والتةي.

 تدال األداء و  اتصا:
   تدال المةكمل  )التدال الراهري وتدال المةتو (:

اةصا فةي تةورتصا األوليةة للت اد م  التدال الراهري لألدا  )تدال المةكمل ( تم  ر 
 لةةا  ةةدد مةة  المةكمةةل ، ونرةةران لتعةةدد مجةةايت وجوانةةن أدا  الدراسةةة ف ةةد ةةةرص ال اةةةح 
 لةةةةةا تنةةةةةوف تختتةةةةةات المةكمةةةةةل  لت ةةةةةمل مختلةةةةةت التختتةةةةةات الن سةةةةةية والتربويةةةةةة 

  أراءهةةم فةةي مةةد  متءمةةة الع ةةارات ل يةةاس مةةا واةةعت ووصةةد أبةةد  المةكمةة وايجتما يةةة.
اغة الع ارات، ومد  ك اية الع ارات لتغرية كل مةةور مة  مةةاور ألجلض، ومد  واو  تي

متغلةةرات الدراسةةة األساسةةية، لاةةافة للةةا اصتةةرا  مةةا لرونةةض اةةروريان مةة  تعةةدلل تةةةياغة 
واستنادان للا المتةرات  الع ارات، أو ةلفصا، أو لاافة   ارات جدلد  يزمة ألدا  الدراسة.

ال اةةح بةإجراء التعةديتت التةي ات ةه  للصةا معرةم  والتوجلصات التي أبداها المةكمو ، صةام
المةكمل ، وتم تعدلل تياغة  ع  الع ارات، وةلل ال ع  اآلخةر منصةا، وهةلا مةا يسةما 

   ساللن التدال الراهري أو تدال المةكمل .
 التدال البنااي )ايتساال الداخلي(: 

ا ةسةان هنا  ررال  د  يمك  أ  تستخدم للوتةول للةا هةلا النةوف مة  التةدال منصة
درجة ارت ال ال  رات  الدرجة الالية، ودرجة ايرت ال ستاو  المة  للةكم  لا مد  تةدال 



 م 1071لسنة  أبريل( األول الجزء 713مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 -423- 

كةل ف ةر  فةي صيةاس السةمة التةي تسةعا الدرجةة الاليةة للةا صياسةصا، وصةد تةم ةسةان معامةةل 
ايرت ةةال بةةل  الدرجةةة الاليةةة للمةةةور ودرجةةة كةةل   ةةار ، وكانةةت معرةةم معةةامتت ايرت ةةال 

(، وهلا لةدل  لةا ايتسةاال الةداخلي والتةرا   بةل  ف ةرات 0.07 ند مستو  )للجابية ودالة 
 أدا  الدراسة، والجداول التالية تبل  ت اتلل لل :

التةللل السيكومتري لع ارات أدا  الدراسة  ةسان ارت ال الع ار   الدرجة الالية  (7جدول )
 لل عد اللي تنتمي لليض في المةور األول

 رصم 
 الع ار 

 ال عد
 

معامل 
ايرت ال 
  الم ياس

معامل 
ايرت ال 
 المتةف

صيمة أل ا 
للا ةلل 
 العنتر

 رصم 
 ال عد الع ار 

معامل 
ايرت ال 
  الم ياس

معامل 
ايرت ال 
 المتةف

صيمة 
أل ا للا 
ةلل 
 العنتر

7 
 ال عد 
األول: 
أ كال 
العنت 
 الجسدي

 اللي  
 ي   
  لا 
 المرأ 

.725** .694 .923 7 

ال عد 
الرا  : 

ور ت
وأ كال 
العنت 
 الن سي

.587** .561 .955 
1 .743** .693 .918 1 .336* .281 .958 
3 .805** .758 .914 3 .709** .680 .954 
4 .931** .910 .905 4 .507** .472 .956 
2 .870** .825 .910 2 .669** .640 .954 
2 .712** .585 .935 2 .810** .788 .953 
1 .856** .811 .911 1 .770** .741 .953 
4 .824** .782 .913 4 .858** .840 .952 
4 .799** .755 .915 4 .846** .825 .953 
70 .729** .660 .919 70 .794** .767 .953 
7 

ال عد 
ال اني: 
تور 
وأ كال 
العنت 
 ايصتتادي

.434** .411 .866 77 .625** .558 .957 
1 .591** .575 .858 71 .479** .427 .956 
3 .596** .490 .864 73 .532** .483 .956 
4 .753** .735 .853 74 .746** .718 .954 
2 .757** .707 .851 72 .757** .727 .954 
2 .700** .641 .856 72 .679** .642 .954 
1 .722** .677 .858 71 .852** .831 .952 
4 .602** .527 .860 74 .834** .813 .953 
4 .595** .457 .875 74 .830** .809 .953 
70 .690** .554 .863 10 .745** .712 .954 
77 .696** .627 .853 17 .749** .707 .954 
71 .676** .611 .856 11 .637** .581 .956 
73 .720** .656 .853 13 .801** .779 .953 
 ال عد  7

ال الح 
.647** .480 .815 14  .775** .754 .953 

1 .849** .743 .738 12 .773** .754 .954 
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 رصم 
 الع ار 

 ال عد
 

معامل 
ايرت ال 
  الم ياس

معامل 
ايرت ال 
 المتةف

صيمة أل ا 
للا ةلل 
 العنتر

 رصم 
 ال عد الع ار 

معامل 
ايرت ال 
  الم ياس

معامل 
ايرت ال 
 المتةف

صيمة 
أل ا للا 
ةلل 
 العنتر

تور  3
 وأ كال

العنت  
 ايجتما ي

ال عد  7 813. 492. **670.
الخامس: 
 تور
وأ كال 
العنت 
 التةي

.799** .648 .898 
4 .842** .721 .744 1 .927** .880 .837 
2 .756** .607 .781 3 .936** .895 .835 

 4 .733** .585 .903 
2 .833** .751 .870 

   أو أصل 0.07** دال  ند مستو  
( أ  جمي    ارات أدا  الدراسة في مةورها األول مرت رة 7جدول )لتاف م  

( أو أصل، أي أ  أدا  الدراسة في مةورها 0.07   عادها وجميعصا دالة  ند مستو  )
 مستو  تدال  الي، مما لوةي للا أنض صد لمدي للا مستو  تدال  الي  األول تتمت 

 في النتااف كلل .
التةللل السيكومتري لع ارات أدا  الدراسة في المةور ال اني  ةسان ارت ال  (1جدول )

 الع ار   الدرجة الالية للمةور
رصم 
 الع ار 

 المةور ال اني
 

معامل ايرت ال 
  الم ياس

معامل ايرت ال 
 متةفال

 صيمة أل ا للا 
 ةلل العنتر

7 

 األس انالمةور ال اني: 
 والعوامل التي تمدي 
للا العنت اد المرأ  في  

 المجتم  السعودي

.532** .513 .964 
1 .538** .507 .964 
3 .684** .666 .963 
4 .775** .759 .963 
2 .678** .663 .963 
2 .785** .771 .962 
1 .765** .747 .963 
4 

 األس انالمةور ال اني: 
 والعوامل التي تمدي 

للا العنت اد المرأ  في 
 المجتم  السعودي

.674** .664 .963 
4 .731** .711 .963 
70 .775** .757 .963 
77 .662** .651 .963 
71 .687** .663 .963 
73 .659** .635 .963 
74 .693** .690 .963 
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رصم 
 الع ار 

 المةور ال اني
 

معامل ايرت ال 
  الم ياس

معامل ايرت ال 
 متةفال

 صيمة أل ا للا 
 ةلل العنتر

72 .573** .543 .964 
72 .723** .720 .963 
71 .699** .701 .963 
74 .718** .715 .963 
74 .806** .797 .962 
10 .720** .707 .963 
17 .672** .672 .963 
11 .623** .606 .963 
13 .552** .546 .964 
14 .697** .678 .963 
12 .733** .720 .963 
12  .590** .570 .964 
11 .659** .641 .963 
14 .755** .758 .963 
14 .798** .784 .962 
30 .653** .662 .963 
37 .602** .578 .964 
31 .584** .557 .964 
33 .490** .456 .964 
34 .590** .566 .964 
32 .365* .331 .965 

  أو أصل 0.07** دال  ند مستو  
( أ  جميةةة    ةةةارات المةةةةور ال ةةةاني الخةةةاص  األسةةة ان 1لتاةةف مةةة  الجةةةدول رصةةةم )

والعوامل التي تمدي للا العنت اد المرأ  في المجتم  السعودي ترت    المةور في درجتةض 
( أو أصةل، ممةا ي ةلر للةا تةدال 0.07 نةد مسةتو  ) لةتةااياالالية وجميعصةا كانةت دالةة 

 رات هلا المةور، وتدال األدا    كل  ام.  ا
   ات الم ياس:

ي لر ال  ات للا لمكانية الةتول  لةا النتةااف ن سةصا لةو أ لةد تربلةه أدا  الدراسةة 
"للةةا أي درجةةة ُتعرةةي األدا  صةةراءات مت اربةةة  نةةد كةةل مةةر    لةةا ن ةةس األفةةراد، وي تةةد  ةةض:

مراريتصا  نةد تاةرار اسةتخدامصا فةي تستخدم فلصا، أو ما هي درجة اتساصصا وانسجامصا واست
أوصات مختل ة. وم  أ صر المعاديت المستخدمة ل ياس ال  ات الةداخلي لةألدا  هةو معامةل 
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(، والجةدول التةالي لواةف   ةات أدا  الدراسةة  ة  Cronbach's Alphaأل ةا كرون ةا) )
 رريه استخدام معامل أل ا كرون ا): 

  استخدام أل ا كرون ا)معامل ال  ات ألدا  الدراسة  (3جدول )
 صيمة أل ا  دد الع ارات مةاور أدا  الدراسة

 المةور األول: وأص  وأ كال تور العنت اد المرأ 
 ال عد األول: أ كال العنت الجسدي اللي ي    لا المرأ 

 ال عد ال اني: تور وأ كال العنت ايصتتادي
 ال عد ال الح: تور وأ كال العنت ايجتما ي

  : تور وأ كال العنت الن سيال عد الرا 
 تور وأ كال العنت التةي ال عد الخامس:

 
70 
73 
2 
12 
2 

 
0.41 
0.42 
0.47 
0.42 
0.44 

والعوامل التي تمدي للا العنت اد  األس انالمةور ال اني: 
 0.42 32 المرأ  في المجتم  السعودي

ة في مةوريصا صد ( أ  صيمة أل ا كرون ا) ل  ات أدا  الدراس3لتاف م  الجدول رصم )
(، يما بلغت 0.42للا  0.47كانت  الية لل تراوةت صيم ال  ات للمةور األول ما بل  )

(، وتعد هلح ال يم مرت عة ومرم نة جدان لمد    ات أدا  0.42صيمة ال  ات للمةور ال اني )
الدراسة، ةلح لر  ك لر م  المختتل  أ  المة  للةكم  لا ك اية معامل أل ا كرون ا) 

(، مما ي لر للا   ات النتااف التي يمك  أ  تس ر  نصا أدا  الدراسة  ند 0.12هو )
 التربله.

 األساللن اذةتااية التي تم استخدامصا:
 معامل ارت ال بلرسو : ل ياس تدال ايتساال الداخلي لبنود الم ياس. -1
 معامل ال  ات أل ا كرون ا): لةسان   ات ف رات ومةاور الم ياس. -2
والنسن الماوية، للتعرل  لةا ختةااص المتغلةرات الديموغرافيةة للم ةةو ل  التارارات  -3

 واستجا ات أفراد  لنة الدراسة لمةاور الدراسة المختل ة.
، ولل  لمعرفة مةد  ارت ةاف أو انخ ةا  أراء أفةراد Meanةسان المتوس  الةسابي  -4

العلةم   نةض   لنة الدراسة    كل   ار  م  الع ارات للا جانن المةةاور الرايسةة، مة 
 ي لد في ترتلن المعاللر م  ةلح درجة ايستجا ة  ةسن صيمة المتوس  الةسابي. 

للتعةرل  لةا مةد  انةةرال  (Standard Deviation)استخدام اينةرال المعياري  -5
أراء )استجا ات( أفراد الدراسة لال   ار  م  الع ارات ولال مةور رايس م  المةاور 

بي. ويتةةو أ  اينةةرال المعيةاري لواةف الت ةتت فةي الرايسة    متوسرصا الةسا
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أراء أفةةراد الدراسةةة تجةةاح كةةل   ةةار  مةة  الع ةةارات للةةا جانةةن المةةةاور الرايسةةة، فالمةةا 
اصتربةت صيمتةةض مة  التةة ر، تركةةزت اآلراء وانخ ة  ت ةةتتصا بةةل  الم يةاس،  لمةةان   نةةض 

 نةةد تسةةاوي  ي لةةد فةةي ترتلةةن المعةةاللر  ةسةةن المتوسةة  الةسةةابي لتةةالف أصةةل ت ةةتت
  المتوس  الةسابي.

 ( لمعرفة ال روال بل  متوسرل .T.testاستخدام )اخت ار ت  -6
استخدام )تةللل الت ال  األةادي( للتعرل  لةا مةا للا كانةت هنالة  فةروال لات ديلةة  -7

لةتااية في اتجاهات أفراد مجتم  الدراسة نةو م اليس الدراسة  ةاختتل متغلةراتصم 
 تن سم للا أا ر م  فاتل . ال ختية والوري ية التي

اسةةةتخدام اخت ةةةار )أصةةةل فةةةرال معنةةةوي( ) ةةةي يض( لتةدلةةةد تةةةالف ال ةةةروال بةةةل  فاةةةات  -8
المتغلرات ال ختية والوري ية التي تن سم للةا أا ةر مة  فاتةل ، وللة  للا مةا اتاةف 

 م  اخت ار تةللل الت ال  وجود فروال بل  فاات هلح المتغلرات.
( للم ياس لخماسةي المسةتخدم فةي مةةاور الدراسةة، تةم ولتةدلد )الةدود الدنيا والعليا

(،  م ت سيمض  لا الم ياس للةتول  لا رول الخلية التةةيف  4=7-2ةسان المد  )
(  عد لل  تمت لاافة هلح ال يمة للا أصل صيمة في الم يةاس )أو بدايةة 0.40= 2/4أي )

أت ف رةول الختيةا كمةا و الةد األ لا لصلح الخلية،  لتةدلد لم ياس وهي الواةد التةيف(ا
 -1.27مةة  . و تعنةةي ك لةةران  4.10 – 3.47مةة  . و تعنةةي داامةةان  2للةةا  4.17مةة   يةة تي:
 .تعني أبدان  7.40 -7م  . و تعني نادرا 1.20 -7.47م  . و تعني أةيانان  3.40
 
 
 

 :نتااف الدراسة الملدانية وت سلرها ومناص تصا
لتةةي توتةةلت لللصةةا وتةلللصةةا فةةي هةةلح الجزايةةة لةةتم  ةةر  نتةةااف الدراسةةة الملدانيةةة ا

ومناص ةةتصا، وللةة  للتعةةرل  لةةا أ ةةكال العنةةت اةةد المةةرأ  فةةي مدلنةةة الريةةا  ممةة  لجةةا  
للةماية ايجتما ية، ومعرفة كلل  العوامةل واألسة ان التةي تةمدي للعنةت اةد المةرأ ، وللة  
ل  غية الخروا ب ع  الم ترةات والتوتيات التي صد تسا د في ت للةل العنةت األسةري   ةك

ةلةةح تةم اسةتخراا نتةةااف الدراسةة التةةي انب  ةت مةة    ةام والعنةت اةةد المةرأ    ةةكل خةاص.
البيانات الملدانية، التي تم جمعصا، والتي أسصمت في تة له أهدال الدراسة، وفي اذجا ةة 

 تةم التوتةل لللصةا. وف ةان لمةا للةي:   تساميتصا، كما تم كلل  مناص ة نتااف الدراسةة التةي 
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وفيمةا للةي نتةااف   انيان: اذجا ةة  ة  تسةاميت الدراسةة. أفراد  لنة الدراسة. أوين: ختااص
 لل :
 النتااف المتعل ة بختااص  لنة الدراسة:أوي: 

ختااص  لنة الدراسة ةسن الةالة ايجتما ية، العمر، الممهل العلمي،  (4جدول )
 ود سااه.المصنة، دخل األسر ، نوف السك ،  دد األبناء، وجود خادمض، وج

 م الةالة ايجتما ية العدد النس ة الماوية
 7 متزوجة 42 89.4
 2 مرل ة 2 4.3
 3 معل ة )مصجور ( 3 6.3

 العمر العدد النس ة الماوية
 7 سنة 25 سنة أصل م  15 م   9 19.1
 1 سنة 32سنة أصل م    25م   23 48.9
 3 سنة 42سنة أصل م   35 م   11 23.4
 4 سنة ف ا ر 45 م   4 8.5

 الممهل العلمي العدد النس ة الماوية
 7 أمية 18 38.3
 1 ابتدااي 31 27.7
 3 متوس  3 6.4
 4  انوي  10 21.3
 2 جامعي 3 6.4

 المصنة العدد النس ة الماوية
 7 ةمور  19 40.4
 1 رال ة 4 8.5

 ربة بلت 24 51.1
 3 

 مستو  دخل األسر  ال صري  العدد النس ة الماوية
 7 ريال أيل 4000م   للا أصل ريال 2000م   15 31.9
 1 أيل 2000ريال للا أصل م   أيل  4000م   20 42.6
 3 أيل 70000ريال للا أصل م   أيل 8000 م   6 12.8
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 4 ريال ف ا ر أيل 10000م   6 12.8
 م لسك  اللي تعي ل  فيضنوف ا العدد النس ة الماوية

 7 بلت  عبي 10 21.3
 2   ة مست لة 29 61.7
 3 دور فيت 5 10.6
 4 فيت 3 6.4

  دد األبناء العدد النس ة الماوية
 7 ي لوجد 5 10.6
 1 3أصل م   19 40.4
 3 2للا   3م   18 38.3
 4 ف ا ر 6 م   5 10.6

 تهل توجد لديكم خادما العدد النس ة الماوية
 7 ي توجد لدلنا خادمات 39 83.0
 1 توجد خامة واةد  8 17.0

 هل لوجد سااه خاص لد  األسر  العدد النس ة الماوية
 7 نعم 10 21.3
 1 ي 37 78.7

  دد مرات الزواا العدد النس ة الماوية
 7 مر  واةد  41 87.2
 1 مرتا  6 12.8
 المجموف 47 100.0

( مة  أفةةراد العلنةة يزلةة  فةي ربةةال %44.4( لتاةةف أ  )4 ةالنرر للةا الجةةدول رصةم )
( مةةنص  مرل ةةات وأ  النسةة ة األ لةةا مةةة  %4.3وأ  ) مصجةةورات( %2.3الزوجيةةة وأ  )

سةنة  32للةا أصةل مة   12الزوجات  لنة الدراسة ت   أ ماره  في ال اة العمريةة مةا بةل  
سةةنة  42أصةةل مةة   – 32( تللصةةا نسةة ة الزوجةةات فةةي ال اةةة العمريةةة مةة  %44.4بنسةة ة )
 72( وتللصا نس ة الزوجات التي ت   أ مارهم في ال اة العمريةة مةا بةل  %13.4وبنس ة )

سةنة  42( أما ال اةة األخلةر  فصةي للنسةاء فةي ال اةة العمريةة %74.7سنة بنس ة ) 12 –
( ويتاةف مة  صةراء  الجةدول أ  النسةاء المتزوجةات مة  %4.2ف ا ر ةلةح بلغةت النسة ة )

أمةةا الممهةةل  سةةنة هةة  فةةي األغلةةن مةة  لتعةةر  للعنةةت. 32-12مةةا بةةل   ال اةةة العمريةةة
( مة  مجمةوف أفةراد %34.3العلمي للمعن ات فنجد أ  النساء األميات ي كل  أ لا نس ة )
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( وتلةةةلصم %11.1 لنةةةة الدراسةةةة تلةةةلصم مةةة  يةملةةة  المةةةمهتت العلميةةةة الةةةدنيا بنسةةة ة )
ة المرةلةة المتوسةرة فنجةد نسةبتصم ( أما م  درس لغاي%17.3الممهتت ال انوية بنس ة )

أمةا مةة  ةلةةح مصنةة الزوجةةة فت ةةلر نتةةااف  (.%2.4( ويتسةاوو  مةة  الجامعيةةات )2.4%)
( ربة منةةزل أي ي تعمةل فةي ةةل  أ  نسة ة المور ةات مة  أفةراد %27.4الجدول للا أ  )

أمةا مة  ةلةح  (.%4.2( ونجةد أ  الرال ةات ي ةكل  نسة ة )%40.4العلنة ي كل  نس ة )
  دخةةل األسةةر  فنجةةد أ  نسةة ة النسةةاء المعن ةةات والتةةي لبلةةه دخةةل األسةةر  لةةدلصم مةة  مسةةتو 
( وتلةةلص  %41.2ريةةال ي ةةكل  النسةة ة األ لةةا بنسةة ة ) 2000أصةةل مةة   –ريةةال  4000

( %37.4ريال بنس ة ) 4000أصل م   – 1000النساء التي لبله دخل األسر  لدلصم م  
( %71.4ريةال وبنسة ة ) 70000ل مة  أصة – 4000في ةل  تساو  م  بله دخلصم م  

أمةا مة  ةلةح نةوف  ريال ف ا ر. 70000وكلل  ن س النس ة لم  مستو  الدخل لدلصم م  
السةةك  فنجةةد أ  النسةة ة األ لةةا كانةةت للنسةةاء التتةةي يسةةك  فةةي  ةة ة مسةةت لة وبنسةة ة 

( لم  يسةك  فةي بلةت %17.3( م  مجموف أفراد  لنة الدراسة وتللصم وبنس ة )27.1%)
( مة  يعي ةو  فةي دور فةي فةيت. أمةا مة  يعةي  فةي فةيت %70.2ي وتلةلصم بنسة ة ) عب

أما م  ةلح  دد األبناء فنجد أ  م  لدلصم أويد أصل م   (.%2.4مست لة نجد نسبتص  )
وبنسةة ة  20أصةةل مةة   – 3( تلةةلصم مةة  لةةدلصم مةة  %40.4 ت ةةة ي ةةكل  أ لةةا نسةة ة )

( وكةةلل  مةة  %70.2د ي ةةكل  نسةة ة )( فةةي ةةةل  نجةةد مةة  ي لوجةةد لةةدلص  أوي34.3%)
أما م  ةلح وجةود خادمةض فت ةلر النتةااف  (.%70.2ت كل نس ة ) 2لدلصا أويد أا ر م  

(. كمةةا أ  %43للةةا أ  النسةةاء المعن ةةات ي لوجةةد لةةدلصم خادمةةات فةةي المنةةةزل وبنسةة ة )
( ومعرمصةة  تةةزوج  لمةةر  واةةةد  بنسةة ة %14.1معرمصةة  لةةيس لةةدلصم سةةااه وبنسةة ة )

 ( لم  تزوج  مرتل .%71.4( م ابل ما نسبتض )41.4%)
( المتعل ة  الختااص الديمغرافية بختوص العمر 4وتت ه نتااف الجدول رصم )
م( والتي أ ارت للا أ  ال اة العمرية األا ر 1002للمرأ  المعن ة م  دراسة الخرلن )
م(. التي 1002( سنة. وكلل  دراسة  مرا  )30-10تعراان للعنت هي للنساء ما بل  )

( 30-10تواف فلصا أ  أ لا نس ة م  اةايا العنت ي ع  في ال اة العمرية ما بل  )
نتااف الدراسة كلل  أ  العنت اد المرأ  األصل  وأ انت  امان أي أنصم في مرةلة ال  ان.

م( أ  1004وكلل  تت ه م  دراسة بوزبو  ) تعليمان أ لا مم  مستواهم التعليمي مرت  .
م( أ  األمية لصا أ ر كبلر في 1002عاملة أصل تعراان للعنت. وفي دراسة نادر )المرأ  ال

م( أ  أابر فاة 1072وأ ارت دراسة الةياتات ) العنت الممارس اد المرأ  في السودا .
 تعراان للعنت النساء م  لوي الدخل ال للل.

 :اذجا ة    تساميت الدراسة انيا: 
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وأ كال العنت اد المرأ  في مدلنة الريا  نتااف السمال األول: ما تور 
 الجداول التالية تبل  ت اتلل لل : مم  لج   للةماية ايجتما ية ودور اذلواء؟

   اذةتاءات الوت ية لمعرفة تور وأ كال العنت اد المرأ  مم  لج (2جدول )
 للةماية ايجتما ية

بيالمتوس  الةسا اينةرال المعياري  أ كال العنت اد المرأ   الترتلن 
 1 4.65 0.39 العنت ايجتما ي
 2 4.60 0.39 العنت الن سي
 3 4.54 0.61 العنت الجسدي
 4 4.13 0.61 العنت ايصتتادي
 5 3.68 0.80 العنت التةي

( ل  أبرز أ كال العنت اد المرأ  7( وال كل رصم )2تواف نتااف الجدول رصم )
الجسدي لل مورس هلا العنت بدرجة  الية  تم ل في العنت ايجتما ي والن سي والعنت

م ارنةن  العنت ايصتتادي والعنت التةي، والجداول التالية تبل  ت اتلل تور وأ كال 
 العنت اد المرأ  م  التتي لج   لدار الةماية ايجتما ية ودور اذلواء:

 
 
 
 
 
 

 وفيما للي نتااف لل : أوين: تور وأ كال العنت الجسدي اد المرأ ؟
استجا ات أفراد  لنة الدراسة لمعرفة تور وأ كال العنت الجسدي اد المرأ   (2جدول )

   للةماية ايجتما ية  في مدلنة الريا  مم  لج

 ار 
 الع
رصم

 ار 
 الع
رصم

  

تور وأ كال تور وأ كال 
العنت الجسدي العنت الجسدي 
  اد المرأ اد المرأ 

  درجة المواف ة  للصادرجة المواف ة  للصا

ابي
ةس
  ال
وس
لمت
ا

ابي
ةس
  ال
وس
لمت
ا

ي    ر
عيا
الم
ل 
ةرا
اين

ي  ر
عيا
الم
ل 
ةرا
اين

  
لن
ترت
ال

لن
ترت
ال

  

  بدابداأأ  نادران نادران   أةيانان أةيانان    ك ر  ك ر   داامان داامان 

س ة  العددالعدد  النس ةالنس ة  العددالعدد  النس ةالنس ة  العددالعدد  النس ةالنس ة  العددالعدد
الن

س ة
الن

  

س ة  العددالعدد
الن

س ة
الن
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الارن  اللد  7
 7 0.37 4.89 - - - - 2.1 1 6.4 3 91.5 43 والركل و د ال عر

تجاهل الةالة  1
 3 0.61 4.62 - - - - 6.4 3 25.5 12 68.1 32 التةية للزوجة

ال ته  لا  3
 4 0.71 4.62 - - 2.1 1 6.4 3 19.1 9 72.3 34 الزوجة

ياربني   ي  4
 1 0.80 4.53 2.1 1 - - 6.4 3 25.5 12 66.0 31  يء لجدح أمامض

2 

ياربني   سو  
لدرجة لةداح 
لتا ات جسدية 
تستد ي العتا 

 الربي

28 59.6 12 25.5 5 10.6 1 2.1 1 2.1 4.38 0.92 4 

أتعر  للارن  2
 70 1.24 4.13 8.5 4 2.1 1 12.8 6 21.3 10 55.3 26 وأنا ةامل

1 
يستخدم  ع  
األدوات الةاد  
 ةل  نت اجر

24 51.1 17 36.2 5 10.6 - - 1 2.1 4.34 0.84 4 

4 
 أتعر  للعدلد 
م  مةاويت 
 اذللاء الجسدي

30 63.8 14 29.8 2 4.3 - - 1 2.1 4.55 0.69 2 

 1 0.65 4.81 2.1 1 - - - - 10.6 5 87.2 41 الارن  الع ال 4

مةاولة خن ي  70
 2 0.77 4.57 2.1 1 - - 4.3 2 25.5 12 68.1 32 أ ناء ال جار

 77  6611..00  5544..44  المتوس  العامالمتوس  العام
( اسةتجا ات أفةراد  لنةة الدراسةة لمعرفةة تةور وأ ةكال العنةت 2لواف الجدول رصةم )

الجسدي اد المرأ  في مدلنة الريةا  ممة  لجة   للةمايةة ايجتما يةة، وتبةل  مة  ختلةض 
( لل 2لعنت الجسدي اةد المةرأ  يمةارس  تةور   اليةة جةدان وف ةان لنتةااف الجةدول رصةم )أ  ا

( وهةةو ي ة  فةي ال اةةة األولةا مة  فاةةات 4.24بلةه المتوسة  الةسةابي العةةام لصةلا المةةور )
الم ياس الخماسي والتي ت لر للا "داامان"، وم  أبرز أنةواف العنةت الجسةدي الةلي يمةارس 

الاةرن  اللةد والركةل و ةد ال ةعر " فةي الترتلةن األول  متوسة   اد المةرأ  جةاءت   ةار : "
( في فاة داامان، للي لل  فةي الترتلةن فةي أنةواف العنةت الجسةدي الةلي 4.44ةسابي بله )

الاةةرن  تتعةةر  لةةض المةةرأ  ةسةةن األولويةةة مةة  وجصةةة نرةةر الم ةو ةةات الع ةةارات التاليةةة:
تجاهةل الةالةة التةةية للزوجةة،  (.( فةي فاةة )داامةان 4.47 الع ال،  متوسة  ةسةابي بلةه )
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ال ته  لا الزوجة،  متوسة  ةسةابي بلةه  ( في فاة )داامان(.4.21 متوس  ةسابي بله )
( فةي 4.21مةاولة خن ي أ ناء ال جار،  متوسة  ةسةابي بلةه ) ( في فاة )داامان(.4.21)

( 4.22أتعر  للعدلد م  مةةاويت اذلةلاء الجسةدي،  متوسة  ةسةابي بلةه ) فاة )داامان(.
( فةي فاةة 4.23ياربني  ة ي  ةيء لجةدح أمامةض،  متوسة  ةسةابي بلةه ) في فاة )داامان(.

ياربني   سةو  لدرجةة لةةداح لتةا ات جسةدية تسةتد ي العةتا الربةي،  متوسة   )داامان(.
يسةةةتخدم  عةةة  األدوات الةةةةاد  ةةةةل  نت ةةةاجر،  ( فةةةي فاةةةة )داامةةةان(.4.34ةسةةةابي بلةةةه )

أتعةةر  للاةةرن وأنةةا ةامةةل،  متوسةة  و  فاةةة )داامةةان(.( فةةي 4.34 متوسةة  ةسةةابي بلةةه )
م( للةا أ  أا ةر أنةواف 1002وتمكد دراسة الخرلن ) ( في فاة ) ك ر (.4.73ةسابي بله )

م( للةا أ  1002العنت الممارس اد المةرأ  السةعودية هةو العنةت البةدني. وتمكةد ال ةالز )
 النساء السعوديات يعانل  م  مختلت أنواف العنت الجسدي.

 وفيما للي نتااف لل : نيان: تور وأ كال العنت ايصتتادي اد المرأ ؟ ا
استجا ات أفراد  لنة الدراسة لمعرفة تور وأ كال العنت ايصتتادي اد المرأ   (1جدول )

   للةماية ايجتما ية  في مدلنة الريا  مم  لج

 ار 
 الع
رصم

 ار 
 الع
رصم

  

تور وأ كال تور وأ كال 
  العنت العنت 

  ايصتتادي ايصتتادي 
  اد المرأ اد المرأ 

   للصا للصادرجة المواف ة درجة المواف ة 

بي
سا
الة
س  

متو
ال

بي
سا
الة
س  

متو
ال

ي    ر
عيا
الم
ل 
ةرا
اين

ي  ر
عيا
الم
ل 
ةرا
اين

  

لن
ترت
ال

لن
ترت
ال

  

  أبداأبدا  نادران نادران   أةيانان أةيانان    ك ر  ك ر   داامان داامان 

س ة  العددالعدد
الن

س ة
الن

عدد  
ال

عدد
ال

س ة  
الن

س ة
الن

  

س ة  العددالعدد
الن

س ة
الن

  

س ة  العددالعدد
الن

س ة
الن

عدد  
ال

عدد
ال

س ة  
الن

س ة
الن

  

 دم تلبية الزوا  7
 7 0.56 4.66 - - - - 4.3 2 25.5 12 70.2 33 يةتياجاتي المادية

 دم ل رااي  1
 4 0.75 4.47 - - 2.1 1 8.5 4 29.8 14 59.6 28 ل  ختيمترو 

3 
 ي يسمف 
 لي  اللهان 
 للا العمل

24 51.1 12 25.5 5 10.6 2 4.3 4 8.5 4.06 1.26 4 

4 
بخلض لجعلض ي تر 
في الترل  لا 

 البلت
24 51.1 21 44.7 1 2.1 1 2.1 - - 4.45 0.65 2 

2 
  ءايستيت

 لا ملرا ي 
 ال ختي

24 51.1 18 38.3 4 8.5 1 2.1 - - 4.36 0.82 1 

دفعي للا  2
 3 0.72 4.51 2.1 1 - - - - 40.4 19 57.4 27 ايستدانة

منعي م  التترل  1
 1 0.54 4.60 - - - - 2.1 1 36.2 17 61.7 29   موالي
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 ار 
 الع
رصم

 ار 
 الع
رصم

  

تور وأ كال تور وأ كال 
  العنت العنت 

  ايصتتادي ايصتتادي 
  اد المرأ اد المرأ 

   للصا للصادرجة المواف ة درجة المواف ة 

بي
سا
الة
س  

متو
ال

بي
سا
الة
س  

متو
ال

ي    ر
عيا
الم
ل 
ةرا
اين

ي  ر
عيا
الم
ل 
ةرا
اين

  

لن
ترت
ال

لن
ترت
ال

  
  أبداأبدا  نادران نادران   أةيانان أةيانان    ك ر  ك ر   داامان داامان 

س ة  العددالعدد
الن

س ة
الن

عدد  
ال

عدد
ال

س ة  
الن

س ة
الن

  

س ة  العددالعدد
الن

س ة
الن

  

س ة  العددالعدد
الن

س ة
الن

عدد  
ال

عدد
ال

س ة  
الن

س ة
الن

  
 ي خل مالي  4

 2 0.77 4.40 2.1 1 - - 4.3 2 42.6 20 51.1 24 دو  راااي

ايستيتء  لا  4
 71 1.60 3.47 23.4 11 4.3 2 12.8 6 21.3 10 38.3 18 راتبي

70 
لرف  ةتولي 

بدو   لجاز  لا 
 راتن

11 23.4 12 25.5 7 14.9 4 8.5 13 27.7 3.09 1.56 73 

لجبرني  لا  77
 77 1.17 3.59 6.4 3 10.6 5 23.4 11 34.0 16 23.4 11  لا أهلض اذن اال

ي لوفر لي الم ال  71
 4 0.87 4.06 - - 8.5 4 8.5 4 51.1 24 31.9 15 والمل س المناسلن

73 
 دم ت مل  الل اس 
الاافي والمناسن 

 لي
14 29.8 24 51.1 4 8.5 3 6.4 1 2.1 4.02 0.93 70 

  0.61 4.13  المتوس  العامالمتوس  العام
( اسةتجا ات أفةراد  لنةة الدراسةة لمعرفةة تةور وأ ةكال العنةت 1لواف الجدول رصةم )
لنة الريا  مم  لجا  للةماية ايجتما ية، وتبل  م  ختلةض ايصتتادي اد المرأ  في مد

( لل بله المتوسة  1أ  العنت ايصتتادي اد المرأ  يمارس  ك ر  وف ان لنتااف الجدول رصم )
( وهةةةو ي ةةة  فةةةي ال اةةةة ال انيةةةة مةةة  فاةةةات الم يةةةاس 4.73الةسةةةابي العةةةام لصةةةلا المةةةةور )

برز أنواف العنت ايصتتةادي الةلي يمةارس الخماسي والتي ت لر للا "يمارس  ك ر "، وم  أ
اد المرأ  وف ةان ألولويتةض تم ةل فةي:  ةدم تلبيةة الةزوا يةتياجةات الزوجةة الماديةة، ومنعصةا 
م  التترل   موالصا، ودفعصا للةا ايسةتدانة، و ةدم ل رااصةا متةروفصا ال ختةي، وبخلةض 

ا   لةا أ  العنةت في الترل  لةا البلةت، وأخةل مةال الزوجةة دو  راةاها. ويمكةد الرويعة
 ايصتتادي أا ر أنواف العنت انت اران.

 وفيما للي نتااف لل : ؟أ كال العنت ايجتما ي اد المرأ  ال ان: تور و 
استجا ات أفراد  لنة الدراسة لمعرفة تور وأ كال العنت ايجتما ي اد المرأ   (4جدول )

   للةماية ايجتما ية  في مدلنة الريا  مم  لج

صم 
صم ر
ر لع 
لع ا
ا

ار ار    

وس  درجة المواف ة  للصادرجة المواف ة  للصاتور وأ كال العنت تور وأ كال العنت 
لمت
ا

وس
لمت
ا

ل ل  ساب
الة

ساب
الة يي ةرا  
اين

ةرا
اين ل ل  يار 
لمع
ا

يار 
لمع
ا

يي لن  
ترت
ال

لن
ترت
ال
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ايجتما ي اد ايجتما ي اد 
  المرأ المرأ 

  أبداأبدا  نادران نادران   أةيانان أةيانان    ك ر  ك ر   داامان داامان 

عدد
ال

عدد
ال

س ة  
الن

س ة
الن

عدد  
ال

عدد
ال

س ة  
الن

س ة
الن

عدد  
ال

عدد
ال

س ة  
الن

س ة
الن

عدد  
ال

عدد
ال

س ة  
الن

س ة
الن

عدد  
ال

عدد
ال

س ة  
الن

س ة
الن

  
7 

يةرمني م  
الم اركة في 
المناس ات 
 يةايجتما 

38 80.9 8 17.0 1 2.1 - - - - 4.79 0.46 7 

1 
 أماميس ض رألي 

الناس وي لل م  
   ني

30 63.8 16 34.0 1 2.1 - - - - 4.62 0.53 3 

لراصن جمي   3
 4 0.50 4.60 - - - - - - 40.4 19 59.6 28 تترفاتي

ي لد أ اح في  4
 2 0.55 4.50 - - - - 2.1 1 44.7 21 51.1 24 الممارسة األسرية

 ذ  اتللج  للارن  2
 1 0.52 4.77 - - - - 4.3 2 14.9 7 80.9 38 رجولتض

  0.39 4.65  المتوس  العامالمتوس  العام
( اسةةةتجا ات أفةةةراد  لنةةةة الدراسةةةة لمعرفةةةة تةةةور وأ ةةةكال العنةةةت 4جةةةدول )لواةةةف 

ايجتما ي اد المرأ  في مدلنة الريا  مم  لجا  للةماية ايجتما ية، وتبل  م  ختلةض 
مةارس بدرجةة ايجتما ي اد المرأ  يعد األ لا م  بل  أنةواف العنةت اةدها، ويأ  العنت 
( وهةو ي ة  فةي 4.22( لل بله المتوس  الةسابي العام لصلا المةور )4جدول )  الية وفه

ال اةة األولةةا مة  فاةةات الم يةةاس الخماسةي والتةةي ت ةلر للةةا "يمةةارس داامةان"، وجةةاء ترتلةةن 
اةد المةرأ  وف ةان ألولويتةض كمةا للةي: ةرمةا  الزوجةة مة  أنواف العنت ايجتمةا ي الممةارس 

رجولتةةض، وسةة ض رألةةي  ذ  ةةاتالم ةةاركة فةةي المناسةة ات ايجتما يةةة، لليةةض لجةةومح للاةةرن 
النةةاس والت للةةل مةة   ةة نصا، ومراص ةةة تتةةرفاتصا، وت للةةد أ ةةاح فةةي الممارسةةة  أمةةامالزوجةةة 
متم ل في وا  المرأ  م  زيار  م( أ  العنت ايجتما ي ال1004وتواف الزبلر ) األسرية.

م( التةي 1001)  تدي اتصا وتاله ةريتصةا مة  أهةم أ ةكال العنةت، وكةلل  دراسةة العةواود
 ترصر أ  العنت ايجتما ي م  أا ر أنواف العنت انت اران.
 وفيما للي نتااف لل : را عان: تور وأ كال العنت الن سي اد المرأ ؟

اسة لمعرفة تور وأ كال العنت الن سي اد المرأ  في استجا ات أفراد  لنة الدر  (4جدول )
   للةماية ايجتما ية  مدلنة الريا  مم  لج

صم 
صم ر
ر

 ار 
الع

 ار 
الع

  

وس  درجة المواف ة  للصادرجة المواف ة  للصاتور وأ كال تور وأ كال 
لمت
ا

وس
لمت
ا

ل ل  ساب
الة

ساب
الة يي ةرا  
اين

ةرا
اين ل ل  يار 
لمع
ا

يار 
لمع
ا

يي لن  
ترت
ال

لن
ترت
ال
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العنت الن سي اد العنت الن سي اد 
  المرأ المرأ 

  أبداأبدا  نادران نادران   أةيانان أةيانان    ك ر  ك ر   داامان داامان 

عدد
ال

عدد
ال

س ة  
الن

س ة
الن

  
العالع دددد س ة  
الن

س ة
الن

عدد  
ال

عدد
ال

س ة  
الن

س ة
الن

عدد  
ال

عدد
ال

س ة  
الن

س ة
الن

عدد  
ال

عدد
ال

س ة  
الن

س ة
الن

  
7 

يعن ني  استمرار 
وي لرايض أي 
  يء أصوم  ض

43 91.5 3 6.4 1 2.1 - - - - 4.89 0.37 7 

لخاتمني وي  1
 4 0.48 4.66 - - - - - - 34.0 16 66.0 31 يكلمني لعد  أيام

لنادلني   ل ان  3
 3 0.55 4.79 - - - - 2.1 1 14.9 7 83.0 39 نابية

لصددني  ال كو   4
 1 0.40 4.81 - - - - - - 19.1 9 80.9 38 للا أهلي

 4 0.46 4.79 - - - - 2.1 1 17.0 8 80.9 38 لصجرني في ال را  2
لصددني  الررد م   2

 1 0.59 4.68 - - - - 2.1 1 25.5 12 72.3 34 المنزل

أتعر  لل تم  1
 70 0.61 4.62 - - - - 2.1 1 31.9 15 66.0 31 والسن

4 
 لتركني وةدي 

في المنزل ول ترات 
 رويلة

27 57.4 19 40.4 1 2.1 - - - - 4.55 0.54 72 

 يمنعني م   4
 17 0.55 4.49 - - - - 2.1 1 46.8 22 51.1 24 زيار  تدي اتي

 يمنعني م   70
 11 0.55 4.47 - - - - 2.1 1 48.9 23 48.9 23 زيار  أهلي

   يمنعني م 77
 12 0.87 4.26   8.5 4 2.1 1 44.7 21 44.7 21 ة ي في العمل

 لتدخل في  71
 74 0.50 4.53 - - - - - - 46.8 22 53.2 25 اختيار مت سي

لصددني  الزواا  73
 74 0.50 4.53 - - - - - - 46.8 22 53.2 25 م  امرأ  أخر  

 77 0.50 4.60 - - - - - - 40.4 19 59.6 28 لصددني  الرتال 74
 71 0.54 4.57 - - - - 2.1 1 38.3 18 59.6 28 الترا) في وجصي 72

72 
مراصبتض المستمر  
لتةركاتي 

واتتايتي  اد اء 
28 59.6 18 38.3 1 2.1 - - - - 4.57 0.54 73 
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 ار 
 الع
رصم

 ار 
 الع
رصم

  

تور وأ كال تور وأ كال 
العنت الن سي اد العنت الن سي اد 

  المرأ المرأ 

  درجة المواف ة  للصادرجة المواف ة  للصا

ابي
ةس
  ال
وس
لمت
ا

ابي
ةس
  ال
وس
لمت
ا

ي    ر
عيا
الم
ل 
ةرا
اين

ي  ر
عيا
الم
ل 
ةرا
اين

  
لن
ترت
ال

لن
ترت
ال

  
  أبداأبدا  نادران نادران   أةيانان أةيانان    ك ر  ك ر   داامان داامان 

عدد
ال

عدد
ال

س ة  
الن

س ة
الن

  
العالع دددد س ة  
الن

س ة
الن

عدد  
ال

عدد
ال

س ة  
الن

س ة
الن

عدد  
ال

عدد
ال

س ة  
الن

س ة
الن

عدد  
ال

عدد
ال

س ة  
الن

س ة
الن

  

 الغلر 

لتةدح  ني  سوء  71
 10 0.62 4.53 - - - - 2.1 1 40.4 19 57.4 27 أمام اآلخري 

 74 0.54 4.57 - - - - 2.1 1 38.3 18 59.6 28 الر  بي يسيء 74
ي لرا ي رغ اتي  74

 72 0.54 4.57 - - - - 2.1 1 38.3 18 59.6 28 العار ية

لساء  الر   كافة  10
 71 0.58 4.55 - - - - 4.3 2 36.2 17 59.6 28 أ مالي وأفعالي

 داام التصدلد  17
 13 0.77 4.43 2.1 1 - - 4.3 2 40.4 19 53.2 25 لي  الارن

 يمنعني  11
 14 0.71 4.28 - - - - 14.9 7 42.6 20 42.6 20 م  الس ر

13 
 ل ا  بللاة الوتت  
صلللة  –)غبية 
 .. ال (.األدن

33 70.2 13 27.7 1 2.1 - - - - 4.68 0.52 4 

ي لل م  اةترامي  14
 2 0.50 4.72 - - - - 2.1 1 23.4 11 72.3 34 أر الي أمام

ندمض يسمعني ب 12
 2 0.46 4.79 - - - - 2.1 1 17.0 8 80.9 38  لا الزواا مني

  0.39 4.60  المتوس  العامالمتوس  العام
( استجا ات أفراد  لنة الدراسة لمعرفة تةور وأ ةكال العنةت 4لواف الجدول رصم )  

  للةماية ايجتما ية، وتبل  م  ختلةض أ   الن سي اد المرأ  في مدلنة الريا  مم  لج
( لل بلةه 4مارس بدرجةة  اليةة جةدان اةد المةرأ ، وف ةان لنتةااف الجةدول رصةم )العنت الن سي ي

( وهةةةو ي ةةة  فةةةي ال اةةةة األولةةةا مةةة  فاةةةات 4.20المتوسةةة  الةسةةةابي العةةةام لصةةةلا المةةةةور )
الم يةةاس الخماسةةي والتةةي ت ةةلر للةةا "يمةةارس داامةةان"، وجةةاء ترتلةةن أنةةواف العنةةت الن سةةي 

تواةةةف دراسةةةة ال ةةةالز و مواةةةف  الجةةةدول. و كمةةةا هةةةالممةةةارس اةةةد المةةةرأ  وف ةةةان ألولويتةةةض 
( نس ة اذساء  الن سةية اةد المةرأ  فةي المجتمة  السةعودي. وت ةلر %42م( أ  )1002)

( مةة  مجمةةوف أفةةراد %20.1م( أ  العنةةت الن سةةي أ لةةا نسةة ة )1002غةةانم وأخةةرو  )
م( أ  العنت الن سةي يعتبةر مة  أبةرز أنةواف العنةت 1004العلنة. وتواف دراسة بوزبو  )

 د المرأ  في ال ةري .ا
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 وفيما للي نتااف لل : ؟ور وأ كال العنت التةي اد المرأ خامسان: ت
استجا ات أفراد  لنة الدراسة لمعرفة تور وأ كال العنت التةي اد المرأ   (70جدول )

   للةماية ايجتما ية  في مدلنة الريا  مم  لج

 ار 
 الع
رصم

 ار 
 الع
رصم

  

تور وأ كال العنت تور وأ كال العنت 
  التةي اد المرأ التةي اد المرأ 

  المواف ة  للصاالمواف ة  للصا  درجةدرجة
ابي
ةس
  ال
وس
لمت
ا

ابي
ةس
  ال
وس
لمت
ا

ي    ر
عيا
الم
ل 
ةرا
اين

ي  ر
عيا
الم
ل 
ةرا
اين

  
لن
ترت
ال

لن
ترت
ال

  

  أبداأبدا  نادران نادران   أةيانان أةيانان    ك ر  ك ر   داامان داامان 

عدد
ال

عدد
ال

س ة  
الن

س ة
الن

عدد  
ال

عدد
ال

س ة  
الن

س ة
الن

عدد  
ال

عدد
ال

س ة  
الن

س ة
الن

عدد  
ال

عدد
ال

س ة  
الن

س ة
الن

عدد  
ال

عدد
ال

س ة  
الن

س ة
الن

  

لجبرني  لا الةمل  7
 1 1.14 3.70 6.4 3 2.1 1 38.3 18 21.3 10 31.9 15 المتارر

زيار   يمنعني م  1
 3 0.93 3.59 2.1 1 2.1 1 51.1 24 21.3 10 21.3 10 الربلن

ي يةار لي الدواء  3
 4 0.91 3.53 2.1 1 2.1 1 55.3 26 21.3 10 19.1 9 أ ناء المر 

ي يكترح لي وأنا  4
 7 0.97 4.13 2.1 1 - - 27.7 13 23.4 11 46.8 22 مرياة

2 
 لجراءيمنعني م  

 ع  ال ةوتات 
 الربية

6 12.8 12 25.5 28 59.6 - - 1 2.1 3.47 0.80 2 

  0.80 3.68  المتوس  العامالمتوس  العام
( استجا ات أفراد  لنةة الدراسةة لمعرفةة تةور وأ ةكال العنةت 70لواف الجدول رصم )

  للةماية ايجتما ية، وتبل  م  ختلض أ   التةي اد المرأ  في مدلنة الريا  مم  لج
( لل بلةه المتوسة  70وف ةان لنتةااف الجةدول رصةم )العنت التةي اةد المةرأ  ويمةارس  ك ةر  

( وهةةةو ي ةةة  فةةةي ال اةةةة ال انيةةةة مةةة  فاةةةات الم يةةةاس 3.24الةسةةةابي العةةةام لصةةةلا المةةةةور )
 الخماسي والتي ت لر للا "يمارس  ك ر "، وجاء ترتلن أنواف العنت التةةي الممةارس اةد

 ي  لةةا الةمةةل المتاةةرر.لجبرنةة ي يكتةةرح لةةي وأنةةا مرياةةة. المةةرأ  وف ةةان ألولويتةةض كمةةا للةةي:
 عةة   لجةةراءيمنعنةةي مةة   ي يةاةةر لةةي الةةدواء أ نةةاء المةةر . يمنعنةةي مةة  زيةةار  الربلةةن.

العنةةت التةةةي أصةةل نسةة ة مةة  أ ةةكال العنةةت الممةةارس فةةي المملاةةة و  ال ةوتةةات الربيةةة.
 وتت ه م  نتااف هلح الدراسة م(.1004ةسن دراسة ملدانية أنجزها مركز رمية )

والعوامةةل الممديةةة للعنةةت تةةد المةةرأ  مةة   األسةة اناني: مةةا نتةةااف السةةمال ال ةة
 وفيما للي نتااف لل : المعن ات؟منرور النساء 
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والعوامل الممدية للعنت تد  األس اناستجا ات أفراد  لنة الدراسة لمعرفة  (77جدول )
 المرأ  م  منرور النساء المعن ات

 ار 
 الع
رصم

 ار 
 الع
رصم

  

  أس ان العنت أس ان العنت 
  اد المرأ اد المرأ 

  للصاللصادرجة المواف ة  درجة المواف ة  

ابي
ةس
  ال
وس
لمت
ا

ابي
ةس
  ال
وس
لمت
ا

ي    ر
عيا
الم
ل 
ةرا
اين

ي  ر
عيا
الم
ل 
ةرا
اين

  

لن
ترت
ال

لن
ترت
ال

  

  أبداأبدا  نادران نادران   أةيانان أةيانان    ك ر  ك ر   داامان داامان 

عدد
ال

عدد
ال

س ة  
الن

س ة
الن

عدد  
ال

عدد
ال

س ة  
الن

س ة
الن

عدد  
ال

عدد
ال

س ة  
الن

س ة
الن

عدد  
ال

عدد
ال

س ة  
الن

س ة
الن

عدد  
ال

عدد
ال

س ة  
الن

س ة
الن

  
اعت الوازف الدلني  74

 7 0.62 4.47 - - - - 6.4 3 40.4 19 53.2 25 لد  الزوا

12 
تدني وا  المرأ  

ارنة بوا   الم 
 اللكور داخل األسر 

26 55.3 17 36.2 4 8.5 - - - - 4.47 0.65 1 

77 
التدخل المستمر 
م  جانن أهل 
الزوا في ةيا  

 األسر 
26 55.3 16 34.0 5 10.6 - - - - 4.45 0.69 3 

72 
 دم ال در   لا 
ايستي اء  مترل ات 

 األسر 
24 51.1 19 40.4 4 8.5 - - - - 4.43 0.65 4 

13 
 دم و ي األسر  
السعودية  ة وال 

 المرأ 
23 48.9 21 44.7 3 6.4 - - - - 4.43 0.62 2 

ت بل المرأ  للعنت  7
 11 0.79 4.17 2.1 1 - - 17.0 8 42.6 20 38.3 18 الممارس ادها

 تيا  أوامر  1
 12 0.70 4.06 - - - - 21.3 10 51.1 24 27.7 13 الرجل

استعتاية المرأ   3
 14 0.74 4.02 - - - - 25.5 12 46.8 22 27.7 13 وتابرها

4 
ت تلر المرأ  في 

تصا اال يام بواج 
 األسرية

14 29.8 18 38.3 14 29.8 1 2.1 - - 3.96 0.83 37 

2 
تدخل أفرد أسر  
الزوجة في األمور 

 األسرية
15 31.9 22 46.8 10 21.3 - - - - 4.11 0.73 14 

 30 0.80 3.98 - - 2.1 1 25.5 12 42.6 20 27.7 13لهمال المرأ   2
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 ار 
 الع
رصم

 ار 
 الع
رصم

  

  أس ان العنت أس ان العنت 
  اد المرأ اد المرأ 

  للصاللصادرجة المواف ة  درجة المواف ة  

ابي
ةس
  ال
وس
لمت
ا

ابي
ةس
  ال
وس
لمت
ا

ي    ر
عيا
الم
ل 
ةرا
اين

ي  ر
عيا
الم
ل 
ةرا
اين

  

لن
ترت
ال

لن
ترت
ال

  
  أبداأبدا  نادران نادران   أةيانان أةيانان    ك ر  ك ر   داامان داامان 

عدد
ال

عدد
ال

س ة  
الن

س ة
الن

عدد  
ال

عدد
ال

س ة  
الن

س ة
الن

عدد  
ال

عدد
ال

س ة  
الن

س ة
الن

عدد  
ال

عدد
ال

س ة  
الن

س ة
الن

عدد  
ال

عدد
ال

س ة  
الن

س ة
الن

  
 ل مو  زوجصا

1 
ةدلح المرأ     
 تصتصا الزوجية 
 م  اآلخري 

19 40.4 18 38.3 9 19.1 1 2.1 - - 4.17 0.82 13 

4 
ا ت ار الرجل 
ممارستض العنت 
اد المرأ  ةه 

 م روف
22 46.8 14 29.8 11 23.4 - - - - 4.23 0.81 74 

الغلر  الزااد      4
 71 0.77 4.26 - - - - 19.1 9 36.2 17 44.7 21 الةد

 72 0.77 4.28 - - - - 19.1 9 34.0 16 46.8 22  ناد الزوجة 70

71 
مغادر  الزوجة 
للمنزل دو  لل  

 زوجصا
23 48.9 17 36.2 7 14.9 - - - - 4.34 0.73 71 

 74 0.73 4.23 - - - - 17.0 8 42.6 20 40.4 19 تعدد الزوجات 73
 10 0.76 4.23 - - - - 19.1 9 38.3 18 42.6 20 الزوا ك ر  س ر 74
 74 0.73 4.33 - - - - 14.9 7 36.2 17 46.8 22 الاغول المالية 72

71 
اختتل المستو  
التعليمي بل  
 الزوجل 

22 46.8 20 42.6 5 10.6 - - - - 4.36 0.67 70 

لهمال المرأ   74
 72 0.62 4.28 - - - - 8.5 4 55.3 26 36.2 17 لمرصرها ونرافتصا

 رالة الزوا     10
 1 0.64 4.38 - - - - 8.5 4 44.7 21 46.8 22 العمل

الخيانة الزوجية م   17
 2 0.65 4.40 - - - - 8.5 4 42.6 20 48.9 23 صبل الزوا

11 
ال يم والعادات 

والت اللد السااد  في 
 المجتم  السعودي

21 44.7 23 48.9 3 6.4 - - - - 4.38 0.61 4 



 م 1071لسنة  أبريل( األول الجزء 713مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 -447- 

 ار 
 الع
رصم

 ار 
 الع
رصم

  

  أس ان العنت أس ان العنت 
  اد المرأ اد المرأ 

  للصاللصادرجة المواف ة  درجة المواف ة  

ابي
ةس
  ال
وس
لمت
ا

ابي
ةس
  ال
وس
لمت
ا

ي    ر
عيا
الم
ل 
ةرا
اين

ي  ر
عيا
الم
ل 
ةرا
اين

  

لن
ترت
ال

لن
ترت
ال

  
  أبداأبدا  نادران نادران   أةيانان أةيانان    ك ر  ك ر   داامان داامان 

عدد
ال

عدد
ال

س ة  
الن

س ة
الن

عدد  
ال

عدد
ال

س ة  
الن

س ة
الن

عدد  
ال

عدد
ال

س ة  
الن

س ة
الن

عدد  
ال

عدد
ال

س ة  
الن

س ة
الن

عدد  
ال

عدد
ال

س ة  
الن

س ة
الن

  
14 

الرغ ة في 
ايستيتء  لا لرح 

 المرأ 
22 46.8 19 40.4 6 12.8 - - - - 4.34 0.70 73 

12 
الغزو ال  افي اللي 
ي اهد في األفتم 
وخاتة م اهد 

 العنت
22 46.8 21 44.7 4 8.5 - - - - 4.38 0.64 4 

11 
 دم صدر  ممسسات 
المجتم   لا 
تمكل  المرأ  م  
 الدفاف    ن سصا

21 44.7 22 46.8 4 8.5 - - - - 4.36 0.64 77 

14 
غيان التنسله بل  
الممسسات  ما 
يام  ةماية 
 ة وال المرأ 

19 40.4 20 42.6 8 17.0 - - - - 4.23 0.73 17 

14 
 دم صدر  أصسام 
ال ررة  لا 

التعامل م  العنت 
 اد المرأ 

12 25.5 26 55.3 9 19.1 - - - - 4.06 0.67 12 

30 
 ي ت وم وساال
اذ تم بدورها 
 التعريت    

 العنت
11 23.4 28 59.6 8 17.0 - - - - 4.06 0.64 11 

37 
ي تصتم الجمعيات 
الخلرية  عمل ندوات 
ومةاارات ةول 
 العنت اد المرأ 

7 14.9 28 59.6 12 25.5 - - - - 3.89 0.63 33 

31 
لتساهل أهلي في 
 ملية العنت 
 الموجض ادي

9 19.1 25 53.2 13 27.7 - - - - 3.91 0.69 31 
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 ار 
 الع
رصم

 ار 
 الع
رصم

  

  أس ان العنت أس ان العنت 
  اد المرأ اد المرأ 

  للصاللصادرجة المواف ة  درجة المواف ة  

ابي
ةس
  ال
وس
لمت
ا

ابي
ةس
  ال
وس
لمت
ا

ي    ر
عيا
الم
ل 
ةرا
اين

ي  ر
عيا
الم
ل 
ةرا
اين

  

لن
ترت
ال

لن
ترت
ال

  
  أبداأبدا  نادران نادران   أةيانان أةيانان    ك ر  ك ر   داامان داامان 

عدد
ال

عدد
ال

س ة  
الن

س ة
الن

عدد  
ال

عدد
ال

س ة  
الن

س ة
الن

عدد  
ال

عدد
ال

س ة  
الن

س ة
الن

عدد  
ال

عدد
ال

س ة  
الن

س ة
الن

عدد  
ال

عدد
ال

س ة  
الن

س ة
الن

  
33 

ي لبدي أتدصااي 
اهتمامان  العنت 

 ادي
8 17.0 26 55.3 12 25.5 1 2.1 - - 3.87 0.71 34 

34 
ي ت وم الممسسات 
الخاتة  ةماية 
المرأ  م  العنت 

 بدورها
5 10.6 27 57.4 15 31.9 - - - - 3.79 0.62 32 

32 
ي ت وم المدرسة 
بدورها في التو ية 

 العنت ةول مخارر
10 21.3 28 59.6 9 19.1 - - - - 4.02 0.64 14 

  0.47 4.21  المتوس  العامالمتوس  العام
( استجا ات أفراد  لنة الدراسة لمعرفة األسة ان والعوامةل 77لواف الجدول رصم )

   الممديةةة للعنةةت تةةد المةةرأ  مةة  منرةةور النسةةاء المعن ةةات فةةي مدلنةةة الريةةا  ممةة  لجةة
لةض أ  هنةا  أسة ان ك لةر  ومت النةة منصةا مةا هةو دلنةي للةماية ايجتما ية، وتبل  مة  خت 

( سةةب ان أو  ةةامتن 74ومنصةةا مةةا هةةو اجتمةةا ي ومنصةةا مةةا هةةو اصتتةةادي، وتبةةل  أ  هنةةا  )
ةتلت  لا مواف ة  الية م  صبل الم ةو ات في أس ان العنت اده  لل تراو  متوسرصا 

مةة  فاةةات الم يةةاس ( وهةةي ت ةة  فةةي ال اةةة األولةةا 4.41للةةا  4.13الةسةةابي مةةا بةةل  )
هةي الخماسي والتي ت لر للا )داامةة الةةدوح(، وتلة  األسة ان مرت ةة وف ةان ألولويتصةا كمةا 

( سب ان أو  امتن تمارس  ك ر  في أس ان العنةت 71كما تبل  أ  هنا  )مواةة  الجدول. 
( وهةةي ت ةة  فةةي ال اةةة 4.01للةةا  4.71اةةد المةةرأ  وتةةراو  متوسةةرصا الةسةةابي مةةا بةةل  )

ة م  فاات الم ياس الخماسي والتي ت لر للا )تمةارس  ك ةر (، وتلة  األسة ان مرت ةة ال اني
ةةةدلح المةةرأ   ةة   تصتصةةا  ت بةةل المةةرأ  للعنةةت الممةةارس اةةدها. وف ةةان ألولويتصةةا كمةةا للةةي:
  تةيا  أوامةر الرجةل. تدخل أفرد أسر  الزوجةة فةي األمةور األسةرية. الزوجية م  اآلخري .

ي ت وم وساال اذ ةتم بةدورها   لا التعامل م  العنت اد المرأ .  دم صدر  أصسام ال ررة
ي ت وم المدرسةة بةدورها فةي التو يةة ةةول  استعتاية المرأ  وتابرها.  التعريت    العنت.

 تصةا األسةرية.ات تةلر المةرأ  فةي ال يةام بواج  لهمال المةرأ  ل ةمو  زوجصةا. مخارر العنت.
ي تصةةتم الجمعيةةات الخلريةةة  عمةةل نةةدوات  وجةةض اةةدي.لتسةةاهل أهلةةي فةةي  مليةةة العنةةت الم
ي ت ةةوم و  ي لبةةدي أتةةدصااي اهتمامةةان  ةةالعنت اةةدي. ومةااةةرات ةةةول العنةةت اةةد المةةرأ .



 م 1071لسنة  أبريل( األول الجزء 713مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 -443- 

م( للةا أ  1072وت لر الةياتات ) الممسسات الخاتة  ةماية المرأ  م  العنت بدورها.
م( أ  1070 ةمعو  )تدخل أهل الزوا وراء م كلة العنت اد الزوجة وفي نتااف دراسةة 

 ممارسة العنت م  صبل الزوا أمام أر الصا م  أبرز العوامل واألس ان للعنت.
فةي تةور وأ ةكال  لةتةاايةنتااف السمال ال الح: هل هنا  فروال لات ديلةض 

الممديةةة لةةةض تعةةةز  لمتغلةةةرات الدراسةةةة  واألسةةة انالعنةةت اةةةد المةةةرأ  والعوامةةةل 
التعليمي، الوا  المصني، مستو  دخةل العمر، المستو   )الةالة ايجتما ية،

 وجود خادمة، وجود سااه،  ةدد مةرات الةزواا(؟ ال صري، نوف السك ، األسر 
 وفيما للي نتااف لل :

 
 
 
 
 
 
 :ت عان لمتغلر الةالة ايجتما ية ال روال في تور وأ كال العنت -أ

ان ( لمعرفة ال روال في تور وأ كال وأس Anovaتةللل الت ال  األةادي ) (71جدول )
 العنت ت عان لمتغلر الةالة ايجتما ية

 مجموف الةالة ايجتما ية      المةاور
 المربعات

درجات 
 الةرية

متوس  
 المربعات

 صيمة
 )ل(

مستو  
 الديلة

 العنت الجسدي
 074. 2 148. بل  المجمو ات

 385. 44 16.948 داخل المجمو ات 826. 193.
 المجموف
 17.096 46  

 تاديالعنت ايصت
 1.265 471. 2 942. بل  المجمو ات

 
 

.292 
 
 

 372. 44 16.380 داخل المجمو ات
  46 17.322 المجموف

 156. 44 6.851 داخل المجمو ات 919. 084. 013. 2 026. بل  المجمو ات العنت ايجتما ي
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 مجموف الةالة ايجتما ية      المةاور
 المربعات

درجات 
 الةرية

متوس  
 المربعات

 صيمة
 )ل(

مستو  
 الديلة

  46 6.877 المجموف

 العنت الن سي
 107. 2 213. بل  المجمو ات

 158. 44 6.931 داخل المجمو ات 513. 677.
  46 7.144 المجموف

 العنت التةي
 293. 2 585. بل  المجمو ات

 654. 44 28.782 داخل المجمو ات 642. 447.
  46 29.367 المجموف

 أس ان العنت
 098. 2 197. بل  المجمو ات

 222. 44 9.760 داخل المجمو ات 645. 443.
  46 9.956 فالمجمو 
( One Way ANOVA( تةللةةل الت ةةال  األةةةادي )71تبةةل  نتةةااف الجةةدول رصةةم )

لمعرفة ال روال في متوسرات لجا ات أفراد مجتم  الدراسة نةةو تةور وأ ةكال العنةت اةد 
 ةةدم يمغرافيةةة، وتبةةل  مةة  ختلةةض الممديةةة لةةض ت عةةان للمتغلةةرات الد واألسةة انالمةةرأ  والعوامةةل 

 ةتاايان.وجود فروال دالة ل
 
 
 

 :وأ كال العنت ت عان لمتغلر العمرال روال في تور  -ن
( لمعرفة ال روال في تور وأ كال وأس ان Anovaتةللل الت ال  األةادي ) (73جدول )

 العنت ت عان لمتغلر العمر

 مجموف  العمر      المةاور
متوس   درجات الةرية المربعات

 المربعات
 صيمة 
 )ل(

مستو  
 الديلة

 سديالعنت الج
 427. 3 1.281 بل  المجمو ات

 368. 43 15.815 داخل المجمو ات 336. 1.161
  46 17.096 المجموف

 العنت ايصتتادي
 1.157 3 3.471 بل  المجمو ات

 322. 43 13.851 داخل المجمو ات *0.021 3.592
  46 17.322 المجموف
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 مجموف  العمر      المةاور
متوس   درجات الةرية المربعات

 المربعات
 صيمة 
 )ل(

مستو  
 الديلة

 العنت ايجتما ي
 301. 3 904. بل  المجمو ات

 139. 43 5.973 داخل المجمو ات 106. 2.168
  46 6.877 المجموف

 العنت الن سي
 089. 3 267. بل  المجمو ات

 160. 43 6.876 داخل المجمو ات 646. 557.
  46 7.144 المجموف

 العنت التةي
 1.222 3 3.665 بل  المجمو ات

 598. 43 25.702 داخل المجمو ات 122. 2.044
  46 29.367 المجموف

 أس ان العنت
 166. 3 497. بل  المجمو ات

 220. 43 9.459 داخل المجمو ات 526. 754.
  46 9.956 المجموف

 (0.02*دالة  ند مستو  )
( One Way ANOVA( تةللةل الت ةال  األةةادي )73تبةل  نتةااف الجةدول رصةم )

مجتم  الدراسة نةةو تةور وأ ةكال العنةت اةد لمعرفة ال روال في متوسرات لجا ات أفراد 
 ةدم جتما ية، وتبل  مة  ختلةض الممدية لض ت عان لمتغلر الةالة اي واألس انالمرأ  والعوامل 

 وجود فروال دالة لةتاايان.
 
 
 

 :ت ت عان لمتغلر المستو  التعليميال روال في تور وأ كال العن -ا
ة ال روال في تور وأ كال وأس ان ( لمعرفAnovaتةللل الت ال  األةادي ) (74جدول )

 العنت ت عان لمتغلر المستو  التعليمي
 مجموف  المستو  التعليمي      المةاور

 المربعات
درجات 
 الةرية

متوس  
 المربعات

 صيمة 
 مستو  الديلة )ل(

 العنت الجسدي
 605. 4 2.422 بل  المجمو ات

 349. 42 14.674 داخل المجمو ات 0.161 1.733
  46 17.096 جموفالم

 374. 42 15.712 داخل المجمو ات 0.381 1.076 402. 4 1.609 بل  المجمو ات العنت ايصتتادي
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 مجموف  المستو  التعليمي      المةاور
 المربعات

درجات 
 الةرية

متوس  
 المربعات

 صيمة 
 مستو  الديلة )ل(

  46 17.322 المجموف

 العنت ايجتما ي
 470. 4 1.881 بل  المجمو ات

 119. 42 4.996 داخل المجمو ات **0.008 3.952
  46 6.877 المجموف

 يالعنت الن س
 1.504 224. 4 895. بل  المجمو ات

 
 

0.218 
 
 

 149. 42 6.249 داخل المجمو ات
  46 7.144 المجموف

 العنت التةي
 1.884 4 7.535 بل  المجمو ات

 520. 42 21.832 داخل المجمو ات **0.013 3.624
  46 29.367 المجموف

 أس ان العنت
 113. 4 451. بل  المجمو ات

 226. 42 9.506 داخل المجمو ات 0.737 498.
  46 9.956 المجموف

 (0.07**دالة  ند مستو  )
( One Way ANOVA( تةللةل الت ةال  األةةادي )74تبةل  نتةااف الجةدول رصةم )

لمعرفة ال روال في متوسرات لجا ات أفراد مجتم  الدراسة نةةو تةور وأ ةكال العنةت اةد 
 ةدم التعليمي، وتبل  م  ختلةض ية لض ت عان لمتغلر المستو  الممد واألس انالمرأ  والعوامل 

الخةةةاص  ةةةالعنت الجسةةةدي وف ةةةان لمتغلةةةر  األولوجةةةود فةةةروال دالةةةة لةتةةةاايان فةةةي المةةةةور 
المستو  التعليمي، أي أ  أفراد  لنةة الدراسةة  مختلةت مسةتوياتص  التعليميةة مت  ةات فةي 

 استجا اتص  نةو ف رات هلا المةور.
 
 

 :أ كال العنت ت عان لمتغلر المصنةور و ال روال في ت -د
( لمعرفة ال روال في تور وأ كال وأس ان Anovaتةللل الت ال  األةادي ) (72جدول )

 العنت ت عان لمتغلر المصنة
 مجموف  المصنة      المةاور       

 المربعات
درجات 
 الةرية

متوس  
 المربعات

 صيمة 
 مستو  الديلة )ل(

 385. 44 16.920 داخل المجمو ات 0.796 229. 088. 2 176. و اتبل  المجم العنت الجسدي
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 مجموف  المصنة      المةاور       
 المربعات

درجات 
 الةرية

متوس  
 المربعات

 صيمة 
 مستو  الديلة )ل(

  46 17.096 المجموف

 العنت ايصتتادي
 1.103 2 2.206 بل  المجمو ات

 344. 44 15.116 داخل المجمو ات 0.050 3.211
  46 17.322 المجموف

 العنت ايجتما ي
 656. 2 1.311 بل  المجمو ات

 126. 44 5.566 داخل المجمو ات **0.010 5.182
  46 6.877 المجموف

 العنت الن سي
 285. 2 571. بل  المجمو ات

 149. 44 6.573 داخل المجمو ات 0.160 1.911
  46 7.144 المجموف

 العنت التةي
 859. 2 1.719 بل  المجمو ات

 628. 44 27.649 داخل المجمو ات 0.265 1.367
  46 29.367 وفالمجم

 أس ان العنت
 043. 2 086. بل  المجمو ات

 224. 44 9.870 داخل المجمو ات 0.826 192.
  46 9.956 المجموف

 (0.02* دالة  ند مستو  )  (0.07**دالة  ند مستو  )
( One Way ANOVA( تةللةل الت ةال  األةةادي )72تبةل  نتةااف الجةدول رصةم )

سرات لجا ات أفراد مجتم  الدراسة نةةو تةور وأ ةكال العنةت اةد لمعرفة ال روال في متو 
 ةةدم وجةةود ر المصنةةة، وتبةةل  مةة  ختلةةض الممديةةة لةةض ت عةةان لمتغلةة واألسةة انالمةةرأ  والعوامةةل 

الخةاص  ةالعنت الجسةدي وف ةان لمتغلةر المصنةة، أي  األولفروال دالة لةتاايان فةي المةةور 
 ت في استجا اتص  نةو ف رات هلا المةور.أ  أفراد  لنة الدراسة  مختلت مصنص  مت  ا

 
 

 :ت عان لمتغلر مستو  الدخل ال صري ال روال في تور وأ كال العنت  -ه
( لمعرفة ال روال في تور وأ كال وأس ان Anovaتةللل الت ال  األةادي ) (72جدول )

 العنت ت عان لمتغلر الدخل ال صري لألسر 
 مجموف  مستو  الدخل      المةاور     

 بعاتالمر 
 درجات

 الةرية 
متوس  
 المربعات

 صيمة 
 مستو  الديلة )ل(

 0.297 1.269 463. 3 1.390 بل  المجمو ات العنت الجسدي
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 مجموف  مستو  الدخل      المةاور     
 بعاتالمر 

 درجات
 الةرية 

متوس  
 المربعات

 صيمة 
 مستو  الديلة )ل(

 365. 43 15.706 داخل المجمو ات
  46 17.096 المجموف

 العنت ايصتتادي
 267. 3 801. بل  المجمو ات

 384. 43 16.521 داخل المجمو ات 0.560 695.
  46 17.322 المجموف

 العنت ايجتما ي
 045. 3 134. بل  المجمو ات

 157. 43 6.743 داخل المجمو ات 0.836 286.
  46 6.877 المجموف

 العنت الن سي
 152. 3 455. بل  المجمو ات

 156. 43 6.689 داخل المجمو ات 0.413 975.
  46 7.144 المجموف

 العنت التةي
 1.466 3 4.397 مجمو اتبل  ال

 581. 43 24.970 داخل المجمو ات 0.070 2.524
  46 29.367 المجموف

 أس ان العنت
 087. 3 260. بل  المجمو ات

 225. 43 9.696 داخل المجمو ات 0.764 385.
  46 9.956 المجموف

( One Way ANOVA( تةللةل الت ةال  األةةادي )72تبةل  نتةااف الجةدول رصةم )
لمعرفة ال روال في متوسرات لجا ات أفراد مجتم  الدراسة نةةو تةور وأ ةكال العنةت اةد 

 ، وتبةل  مة  ختلةضالممديةة لةض ت عةان لمتغلةر دخةل األسةر  ال ةصري  واألسة انالمرأ  والعوامل 
الخةاص  ةالعنت الجسةدي وف ةان لمتغلةر  األول ةدم وجةود فةروال دالةة لةتةاايان فةي المةةور 

صري، أي أ  أفةراد  لنةة الدراسةة  مختلةت مسةتو  دخةول أسةره  ال ةصرية دخل األسر  ال ة
 مت  ات في استجا اتص  نةو ف رات هلا المةور.

 
 
 

 :لمتغلر نوف السك  ال روال في تور وأ كال العنت ت عان  -و
( لمعرفة ال روال في تور وأ كال وأس ان Anovaتةللل الت ال  األةادي ) (71جدول )

 السك  العنت ت عان لمتغلر نوف
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 مجموف  نوف السك       المةاور
متوس   درجات الةرية المربعات

 المربعات
 صيمة 
 )ل(

مستو  
 الديلة

 العنت الجسدي
 368. 3 1.104 بل  المجمو ات

 372. 43 15.992 داخل المجمو ات 407. 990.
  46 17.096 المجموف

 العنت ايصتتادي
 462. 3 1.385 بل  المجمو ات

 371. 43 15.937 داخل المجمو ات 305. 1.245
  46 17.322 المجموف

 العنت ايجتما ي
 108. 3 324. بل  المجمو ات

 152. 43 6.553 داخل المجمو ات 552. 709.
  46 6.877 المجموف

 العنت الن سي
 185. 3 554. بل  المجمو ات

 153. 43 6.589 داخل المجمو ات 319. 1.206
  46 7.144 المجموف

 العنت التةي
 511. 3 1.534 بل  المجمو ات

 647. 43 27.833 داخل المجمو ات 506. 790.
  46 29.367 المجموف

 أس ان العنت
 121. 3 364. بل  المجمو ات

 223. 43 9.592 داخل المجمو ات 654. 545.
  46 9.956 المجموف
( One Way ANOVA( تةللةةل الت ةةال  األةةةادي )71تبةةل  نتةةااف الجةةدول رصةةم )

لمعرفة ال روال في متوسرات لجا ات أفراد مجتم  الدراسة نةةو تةور وأ ةكال العنةت اةد 
 ةدم وجةود وف السةك ، وتبةل  مة  ختلةض الممدية لض ت عان لمتغلر ن واألس انالمرأ  والعوامل 

وف ةان لمتغلةر نةوف السةك ، الخةاص  ةالعنت الجسةدي  األولفروال دالة لةتاايان في المةور 
 رات أي أ  أفراد  لنة الدراسة  مختلت مستو  السك  لص  مت  ات في استجا اتص  نةو ف

 ةةةدم وجةةةود فةةةروال دالةةةة لةتةةةاايان فةةةي المةةةةور ال ةةةاني الخةةةاص  ةةةالعنت . و هةةةلا المةةةةور
ايصتتةةادي وف ةةان لمتغلةةر نةةوف السةةك ، أي أ  أفةةراد  لنةةة الدراسةةة  مختلةةت مسةةتو  السةةك  

 مت  ات في استجا اتص  نةو ف رات هلا المةور.لص  
 
 

 :ال روال في تور وأ كال العنت ت عان لمتغلر وجود خادمة في المنزل -ز
( لمعرفة ال روال في تور وأ كال العنت ت عان لمتغلر T.testاخت ار )ت  (74جدول )

 وجود خادمة في المنزل
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هل توجد  مةاور الدراسة
المتوس   العدد خادمة

 الةسابي
نةرال اي   

 المعياري 
 صيمة 
ةمستو  الديل )ت(  

 1.18916 4.3375 8 نعم 296. 1.057 42251. 4.5872 39 ي العنت الجسدي

 86535. 3.6635 8 نعم **0.016 2.509 51182. 4.2293 39 ي العنت ايصتتادي

 60415. 4.5250 8 نعم 308. 1.030 33101. 4.6795 39 ي العنت ايجتما ي

 65411. 4.3850 8 نعم 094. 1.708 31261. 4.6410 39 ي العنت الن سي

 1.04060 3.1500 8 نعم *037. 2.147 70821. 3.7910 39 ي العنت التةي

 52660. 4.1036 8 نعم 484. 706. 45613. 4.2318 39 ي أس ان العنت
 ( 0.02و  )*دالة  ند مست  ( أو أصل،0.07** دالة  ند مستو  )

( لمعرفةةة ال ةةروال فةةي تةةور وأ ةةكال T.test( اخت ةةار )ت 74لواةةف الجةةدول رصةةم )
 ةةدم وجةةود فةةروال دالةةة ي المنةةزل، وتبةةل  مةة  ختلةةض العنةةت ت عةةان لمتغلةةر وجةةود خادمةةة فةة

الخاص  العنت الجسدي وف ان لمتغلر وجود خادمةة فةي المنةزل،  األوللةتاايان في المةور 
 ض ي لم ر في نوف العنت الجسدي اد المرأ .أي أ  وجود خادمة م   دم

 
 
 
 
 
 
 

 :ال روال في تور وأ كال العنت ت عان لمتغلر وجود سااه خاص في المنزل - 
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( لمعرفة ال روال في تور وأ كال العنت ت عان لمتغلر T.testاخت ار )ت  (74جدول )
 وجود سااه خاص في المنزل

هل لوجد  مةاور الدراسة
المتوس   العدد سااه

 الةسابي
 اينةرال 
 المعياري 

 صيمة 
 )ت(

مستو  
 الديلة

 العنت الجسدي
 

 63885. 4.5514 37 ي 0.887 143.- 51597. 4.5200 10 نعم
 العنت ايصتتادي

 
 61372. 4.2063 37 ي 0.116 1.603- 56036. 3.8615 10 نعم

 العنت ايجتما ي
 

 41558. 4.6297 37 ي 0.430 797. 25033. 4.7400 10 نعم
 العنت الن سي

 
 41445. 4.5903 37 ي 0.813 238. 32507. 4.6240 10 نعم

 العنت التةي
 

 83450. 3.8162 37 ي **0.01 2.320- 35905. 3.1850 10 نعم
 أس ان العنت

 
 44157. 4.2127 37 ي 0.940 075.- 57111. 4.2000 10 نعم

  ( أو أصل0.07* دالة  ند مستو  )
( لمعرفةةة ال ةةروال فةةي تةةور وأ ةةكال T.test( اخت ةةار )ت 74لواةةف الجةةدول رصةةم )

 ةةدم وجةةود فةةروال دالةةة ي المنةةزل، وتبةةل  مةة  ختلةةض العنةةت ت عةةان لمتغلةةر وجةةود سةةااه فةة
الخاص  العنت الجسدي وف ةان لمتغلةر وجةود سةااه المنةزل، أي  األوللةتاايان في المةور 

 ةدم وجةود فةروال و  ف العنت الجسةدي اةد المةرأ .أ  وجود سااه م   دمض ي لم ر في نو 
دالة لةتاايان في المةور ال اني الخاص  ةالعنت ايصتتةادي وف ةان لمتغلةر وجةود سةااه فةي 

 ةدم وجةود فةروال و  المنزل، أي أ  وجود سااه ي لم ر في العنةت ايصتتةادي اةد المةرأ .
لمتغلةر وجةود سةااه فةي  دالة لةتاايان في المةور ال الح الخاص  ةالعنت ايجتمةا ي وف ةان 

 دم وجود فروال دالةة لةتةاايان فةي المةةور الرا ة  الخةاص  ةالعنت الن سةي وف ةان و  المنزل.
( فةةي 0.07وجةةود فةةروال دالةةة لةتةةاايان  نةةد مسةةتو  )و  لمتغلةةر وجةةود سةةااه فةةي المنةةزل.

المةةةور الخةةامس الخةةاص  ةةالعنت التةةةي وف ةةان لمتغلةةر وجةةود سةةااه فةةي المنةةزل، أي أ  
 ةةدم وجةةود فةةروال دالةةة لةتةةاايان فةةي المةةةور و  ااه يسةةاهم فةةي العنةةت التةةةي.وجةةود السةة

 السادس الخاص   س ان العنت وف ان لمتغلر وجود سااه في المنزل.
 :ال روال في تور وأ كال العنت ت عان لمتغلر  دد مرات الزواا -ل
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غلر ( لمعرفة ال روال في تور وأ كال العنت ت عان لمتT.testاخت ار )ت  (10جدول )
  دد مرات الزواا

 دد مرات  مةاور الدراسة
المتوس   العدد الزواا

 الةسابي
 اينةرال
 المعياري 

 صيمة
 )ت(

مستو  
 الديلة

 39875. 4.6500 6 مرتا  655. 449.- 63688. 4.5293 41 مر  واةد  العنت الجسدي

 61874. 4.0385 6 مرتا  691. 400. 61939. 4.1468 41 مر  واةد  العنت ايصتتادي

 26583. 4.8333 6 مرتا  226. 1.229- 39688. 4.6268 41 مر  واةد  العنت ايجتما ي

 634.- 40635. 4.5834 41 مر  واةد  العنت الن سي
 

.529 
 30846. 4.6933 6 مرتا  

 239. 83438. 3.6927 41 مر  واةد  العنت التةي
 

.812 
 54444. 3.6083 6 مرتا  

 62961. 4.2571 6 مرتا  794. 263.- 44606. 4.2031 41 مر  واةد  أس ان العنت
 ( أو أصل 0.07* دالة  ند مستو  )

( لمعرفةةة ال ةةروال فةةي تةةور وأ ةةكال T.test( اخت ةةار )ت 10لواةةف الجةةدول رصةةم )
 ةةدم وجةةود فةةروال دالةةة ا للمةةرأ ، وتبةةل  مةة  ختلةةض العنةةت ت عةةان لمتغلةةر  ةةدد مةةرات الةةزوا

 الخاص  العنت الجسدي وف ان لمتغلر  ةدد مةرات الةزواا للمةرأ . األولاايان في المةور لةت
 دم وجود فروال دالة لةتاايان في المةور ال اني الخاص  العنت ايصتتادي وف ان لمتغلةر و 

 ةةدم وجةةود فةةروال دالةةة لةتةةاايان فةةي المةةةور ال الةةح الخةةاص و   ةةدد مةةرات الةةزواا للمةةرأ .
 ةدم وجةود فةروال دالةة لةتةاايان و   ان لمتغلر  دد مرات الزواا للمةرأ . العنت ايجتما ي وف

وجةود و  في المةةور الرا ة  الخةاص  ةالعنت الن سةي وف ةان لمتغلةر  ةدد مةرات الةزواا للمةرأ .
فروال دالة لةتاايان في المةور الخامس الخةاص  ةالعنت التةةي وف ةان لمتغلةر  ةدد مةرات 

لةتةةاايان فةةي المةةةور السةةادس الخةةاص   سةة ان  ةةدم وجةةود فةةروال دالةةة و  الةةزواا للمةةرأ .
 العنت وف ان لمتغلر  دد مرات الزواا للمرأ .

 النتااف:ختتة 



 م 1071لسنة  أبريل( األول الجزء 713مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد: )

 -443- 

ل  نتةةااف هةةلح الدراسةةة تعرةةي دياةةل وصةةراا  وااةةةة  لةةا وجةةود رةةاهر  العنةةت اةةد 
المةةرأ  فةةي المجتمةة  السةةعودي وا   كانةةت  لنةةة الدراسةةة للنسةةاء المعن ةةات ممةة  لجةة   لةةدار 

تما ية ودور اذلواء في الجمعيات الخلرية ي تم ل جمي  النساء المعن ات في الةماية ايج
مدلنةةة الريةةةا  لي أنصةةا تعرةةةي المم ةةر  لةةةا وجةةود الرةةةاهر  ةلةةح أواةةةةت الدراسةةةة أ  
األزواا يمارسو  العنت  كافة أ كالض اد زوجاتصم وفيما للةي أبةرز النتةااف التةي توتةلت 

 لللصا الدراسة:
(  امان وهةلا يعرةي مم ةران للةا 30-12النساء المعن ات ما بل  )تراوةت أ مار ف د 

أ  النساء ال ا ات لتعر  للعنت أا ر م   اصي ال اات العمرية للعلنة وتت ه هلح النتلجةة 
أواةةةت الدراسةةةة أ  أغلةةن النسةةاء المعن ةةات كةة  مةةة  و  م(.1074مةة  دراسةةة منتةةور )

لةةن النسةةاء كةة  مةة  مسةةتويات األميةةات أو ةتةةل   لةةا مسةةتو  تعليمةةي  سةةي  وكةةلل  أغ
م( ودراسةة الةياتةات 1002اصتتادية منخ اة، وتت ةه هةلح النتلجةة مة  دراسةة  مةرا  )

أنواف العنت الممارس اةد المعن ةة ةلةح تتعةر  ألا ةر مة   ةكل  تتعددوصد  م(.1072)
تةةةي(. وأ  المةةرأ   -ل رةةي  -اجتمةةا ي  -ن سةةي  -مةة  أ ةةكال العنةةت ) نةةت جسةةدي 

أما فيما لتعله  تةور  لن األةيا  بدف  الزوا لممارسة العنت ادها.ن سصا تساهم في أغ
وأ كال العنت الممارس اةد المةرأ  أواةةت نتةااف الدراسةة أ  العنةت ايجتمةا ي الموجةض 

وهةلح ال يمةة تعةد صيمةة  اليةة  4.22اد المةرأ  هةو األ لةا ةلةح بلةه المتوسة  الةسةابي 
أما فيما لتعلةه  ةالعنت  م(.1004لرديعا  )م( ودراسة ا1001)  ومت  ة م  دراسة العواود

الن سي أ انت نتااف الدراسة أ  العنةت الن سةي ي ة  فةي المرت ةة ال انيةة مة  أ ةكال العنةت 
وهلح ال يمة ت   فةي الم يةاس العةالي ةلةح تعةد صيمةة  4.20الممارس اد المرأ   متوس  

م( 1001م وأخةرو  )م( ودراسةة غةان1004 الية. وتت ه هلح النتلجة مة  دراسةة الزبلةر )
أما فيما لتعلةه  م( ةلح ت   في المرت ة األولا.1003وتختلت م  دراسة روبلر م  لري )

 ةةالعنت الجسةةدي أواةةةت نتةةااف الدراسةةة أ  العنةةت الجسةةدي أواةةةت نتةةااف الدراسةةة أ  
العنةةت الجسةةدي ي ةة  فةةي المرت ةةة ال ال ةةة مةة  أ ةةكال العنةةت الممةةارس اةةد المةةرأ   متوسةة  

م( ودراسةة 1002وتعةد هةلح ال يمةة صيمةة  اليةة وتت ةه مة  دراسةة ال ةالز ) 4.24ةسةابي 
أمةةا فيمةةا لتعلةةه  ةةالعنت ايصتتةةادي  م(.1001)  م( ومةة  دراسةةة العةةواود1074منتةةور )

أواةةةت نتةةااف الدراسةةة أ  العنةةت ايصتتةةادية ي ةة  فةةي المرت ةةة الرا عةةة مةة  أ ةةكال العنةةت 
وت ة  مة  ةلةح الممارسةة  صيمةة  اليةة.وهةي  4.73الممارس اد المرأ   متوس  ةسةابي 

م( وتختلةةت فةةي النتلجةةة مةة  دراسةةة نةةادر 1001فةةي المرت ةةة ال ال ةةة مةة  دراسةةة مةمةةد )
م( ةلةح ت ة  1074م( ةلح ت   في المرت ة ال انية وتختلةت مة  دراسةة منتةور )1002)

ت أمةا فيمةةا لتعلةةه  ةةالعن فةي المرت ةةة ال ال ةةة مة  ةلةةح ترتلةةن العنةةت الممةارس اةةد المةةرأ .
التةةي أواةةةت نتةااف الدراسةةة أ  العنةت التةةةي ي ة  فةةي المرت ةة الخامسةةة مة  أ ةةكال 
العنت الممارس اد النساء نزيتت دار الةماية ايجتما ي ودور اذلواء  متوسة  ةسةابي 

م( وبةةلل  يكةةو  العنةةت التةةةي 1074وتت ةةه هةةلح النتلجةةة مةة  دراسةةة منتةةور ) 3.20
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أ انةت نتةااف الدراسةة وصد  اصي أ كال العنت اد المرأ .الممارس اد المرأ  األصل م ارنة ب 
للا أنض ي توجد فروال لات ديلةة لةتةااية فةي تةور وأ ةكال العنةت اةد المةرأ  والعوامةل 

 واألس ان الممدية لض تعز  للمتغلرات الديمغرافية المتعل ة  الدراسة.
 التوتيات: 

 لتوتيات أهمصا ما للي: لا اوء نتااف هلح الدراسة لوتي ال اةح  مجمو ة م  ا
ارور  ايهتمام برف  مسةتو  الةو ي ايجتمةا ي وال  ةافي بخرةور  رةاهر  العنةت اةد  .7

المةةةرأ  وللةةة  مةةة  خةةةتل برنةةةامف تربةةةوي  ةةةامل تسةةةصم فيةةةض كةةةل الممسسةةةات التربويةةةة 
واذ تميةةة وايجتما يةةة والمسةةاجد لواةة  فلصةةا كافةةة أ ةةكال العنةةت التةةي ترتاةةن اةةد 

 وساال اذ تم المختل ة.المرأ  ولل  م  ختل 
ةتةاايات  ة   .1 لن اء صا د  بيانةات تتاةم  كافةة المعلومةات  ة  المعن ةات وأسةرهم وا 

ةايت العنت اد المرأ  وأماا  ةدو صا وكي ية معالجةة اآل ةار التةي ترتبةت  للصةا مة  
 مرا ا  الةيادية والسرية التامة لجمي  األررال.

نلةةةت والعمةةةل  لةةةا مسةةةا دتض  لةةةا اةةة   ل ةةةداد بةةةرامف لر ةةةادية و تجيةةةة للةةةزوا الع .3
 اياررا ات الن سية والمعرفية والعتبية التي تمدي يرتاان سلو  العنت اد المرأ .

 رف  الةرا الربي    األر اء والاادر الربي وال تغ    كل ةالة  نت ترد لللصم. .4
عنةت التوس  في   د الندوات والممتمرات والملت يات للمساهمة فةي الةةد مة  رةاهر  ال .2

 اد المرأ .
لجراء المزيةد مة  الدراسةات  ة  رةاهر  العنةت اةد المةرأ  لتةدلةد الةجةم ال علةي لصةلح  .2

 الراهر ، ةتا لتم وا  الخر  واآلليات التزمة لمعالجتصا.
العمل  لا ترسل  التمالز بل  المرأ  والرجل  لةا أسةاس الة ةوال والواج ةات المترت ةة  .1

 رأ  ورفعة الرجل. لا كل منصما ي  لا أساس دونية الم
 المراج 

 المراج  العربية:
م(. التةةةة الن سةةية لةةد  النسةةاء األردنيةةات المعن ةةات. 1070اذبةةراهيم، لسةةما لل ) .7

 (.1) 741مجلة الجامعة اذستمية )سلسلة الدراسات اذنسانية( 
. بلةروت. دار 4م(. لسا  العةرن. ل1002اب  منرور، جمال الدل  مةمد ب  مكرم ) .1

 تادر.
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م(. الخدمةةة ايجتما يةةة فةةي المجةةال المدرسةةي. 7440أةمةةد كمةةال، وزمللةةض ) أةمةةد، .3
 ال اهر : مكت ة  ل   مس.

م(. أ ةكال العنةت األسةري الموجةض اةد المةرأ  و تصتةض 1071أةمد، ممدو ، تابر ) .4
بةةةة ع  مصةةةةارات توكلةةةةد الةةةةلات فةةةةي العتصةةةةات الزوجةةةةة، المجلةةةةة الدوليةةةةة التربويةةةةة 

  ما . ،4، العدد 7المتختتة، المجلد 
م(. العنةت اةد األر ةال. ال ةاهر : دار ال كةر 1001ال ادر لسةما لل ) لسما لل،  بد .2

 العربي.
م(. معجةم متةرلةات العلةوم ايجتما يةة. لبنةا . بلةروت. 7442بدوي، أةمةد زكةي ) .2

 م.7442مكت ة لبنا . 
م(. العنةةةت األسةةةري وختوتةةةية الرةةةاهر  ال ةرينيةةةة. المركةةةز 1004بوزبةةةو ، بنةةةض ) .1

 دراسات. المنامة.الورني لل
م(. العنةةةت العةةةاالي. أااديميةةةة نةةةالت العربيةةةة للعلةةةوم 7441التلةةةر، متةةةر ا  مةةةر ) .4

 األمنية، الريا .
م(. التةةةةةا  تةةةاا اللغةةةة، تة لةةةه: أةمةةةةد 7441الجةةةوهري، لسةةةما لل بةةة  ةمةةةاد ) .4

  بدالغ ور  رار، دار العلم للمتلل . بلروت.
أ ةكال العنةت اةد الزوجةة فةي م(. أسة ان و 1072الةاتيات، ناديا لبةراهيم لوسةت ) .70

، ملةةه 43المجتم  األردني "دراسة ملدانية". مجلة دراسات العلوم اذنسةانية، مجلةد 
4. 

 –النرريةةةة  –هةةةة(. سةةةيكولوجية العنةةةت: الم صةةةوم 7414العرةةةيم ) ةسةةةل ، رةةةض  بةةةد .77
 العتا. الريا : دار التولتية للتربية.

أ  و تصتةض  م صةوم الةلات لةد  م(. العنت اةد المةر 1004هللا ) الةسلنات، فصدح  بد .71
 لنةةةة مةةة  النسةةةاء السةةةعوديات  مدلنةةةة الريةةةا . رسةةةالة ماجسةةةتلر غلةةةر من ةةةور . 

 الريا . صسم  لم الن س. كلية التربية. جامعة المل  سعود.
م(. العنةةةةت األسةةةةري. دار ص ةةةةاء للر ا ةةةةة والن ةةةةر 7444ةلمةةةةي، جةةةةتل لسةةةةما لل ) .73

 والتوزي . ال اهر .
. النةةدو  الورنيةة ةةةول العنةت اةةد النسةاء وختوتةةلتض م(1007الةةواتي، مةاسة  ) .74

الدوليةة. وزار   ةةمو  المغتةربل . تةةنعاء.  ال ةةةر فةي ال  افةةة اليمنيةة. مكتةةن منرمةة 
 اليم .

م(. العنت اد المرأ : م كلة  المية، مجلة األمة  1007الخريت، ر ود ب  مةمد ) .72
 . جامعة نالت العربية للعلوم األمنية.133والةيا ، العدد 

م(. العنةةت األسةةري اةةد المةةرأ  فةةي مدلنةةة الريةةا : دراسةةة 1002الخرلةةن، سةةلو  ) .72
لةة ع  ةةةايت المتةةرددات  لةةا مست ةة ا الريةةا  المركةةزي. المركةةز الخلةةري لإلر ةةاد 
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. الريةةةا : جامعةةةة الملةةة  سةةةعود.  مةةةاد  ال ةةةةح 10وايست ةةةارات األسةةةرية. مجلةةةد 
 العلمي.

د المرأ : دراسة وت ية  لا  لنةة م(. العنت األسري ا1004الرديعا ، خالد  مر ) .71
. كليةة الملة  فصةد 34مة  النسةاء فةي مدلنةة الريةا . مجلةة ال ةةوح األمنيةة. العةدد 

 األمنية.
م(. العنت األسري اةد األر ةال فةي مةافرةة  نلةز  1073الرميف، لوست ب  أةمد ) .74

 .24. العدد 1دراسة ملدانية  منر ة ال تيم. مجلة ال ةوح األمنية، مجلد  -
م(. العنت األسري اد المرأ : دراسة وت ية  لةا  لنةة مة  1004ويعا ، خالد )الر  .74

(. 34(. العةةةدد )71النسةةةاء فةةةي مدلنةةةة الريةةةا . مجلةةةة ال ةةةةوح األمنيةةةة. المجلةةةد )
 الريا  كلية المل  فصد األمنية.

م(. الةةةدور الم تةةةر  لمواجصةةةة أسةةة ان العنةةةت األسةةةري 1004الزبلةةةر، فوزيةةةة سةةةبلت ) .10
فةي المجتمة  السةعودي لتةسةل  نو يةة ةيةاتص . المةمتمر العلمةي  الموجض للةا المةرأ 

الةدولي ال ةةاني والع ةةرو  للخدمةةة ايجتما يةةة. )الخدمةةة ايجتما يةةة وتةسةةل  نو يةةة 
 .1004. 2الةيا (. متر. مف

 هة(. ة وال اذنسا  في اذستم. ال اهر : دار ال كر.7473ال ربجي،  لي ) .17
نسةةاء وأةةةزانص : العنةةت الزوجةةي فةةي لبنةةا . م(. أيم ال1004 ةةرل الةةدل ، فصيمةةض ) .11

 بلروت: دار ال ارابي.
م(. العنت األسري فةي المجتمة  السةعودي: أسة ا ض 1071التغلر، مةمد ب  ةس  ) .13

 وأ ارح ايجتما ية. جامعة نالت العربية للعلوم األمنية. مركز ال ةوح. الريا .
 ن اللبناني.م(. المعجم ال لس ي. بلروت: دار الاتا7441تلل ا، جملل ) .14
 .14م(. العنت اد المرأ ، مجلة البناء، العدد 1003العادلي، ةسل  دروي  ) .12
م(. العنةةةت األسةةةري: الجريمةةةة والعنةةةت اةةةد المةةةرأ . دار 1000الوهةةةان، لللةةةا )  بةةةد .12

 .11المد . دم ه. ص ص
م(. العنةةت اةةد الزوجةةة فةةي المجتمةة  األردنةةي. دراسةةة 1001، أمةةل سةةالم ) العةةواود .11

 م  األسر في مةافرة  ما : مكت ة ال جر للن ر والتوزي .اجتما ية لعلنة 
 م(. سيكولوجية الجنو . دار النصاة العربية.7444الرةم  ) العيسوي،  بد .14
م(. العنةةت الواصةة   لةةا المةةرأ  فةةي الجمصوريةةة العربيةةة 1002غةةانم، منةةا، وأخةةرو  ) .14

 السورية. دم ه: ايتةاد النسااي.
  اذساء  الموجصة للمرأ : نةو لرةار تتةوري م(. راهر 1002ال الز، ميسو ،  لا ) .30

م تر  لدور الخدمة المدنية في مواجصتصا. أرروةة دكتوراح. كلية الخدمة ايجتما ية 
 للبنات. الريا .
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م(. العنت اد المرأ  لد  سلدات متزوجات م  مدلنةة دم ةه 1001فتال، لختص ) .37
 األردنية(.م اهيم وأ ار تةية، رسالة جامعية غلر من ور  )الجامعة 

م(. العنةت األسةري بةل  اذ تنةات الدوليةة وال ةريعة 1004ال اررجي، نصا  ةدنا  ) .31
اذستمية.  ةح م دم للا الدور  التاسعة   ر  لمجم  ال  ض اذستمي الدولي، لمار  

 ال ارصة.
م(. العنةةت فةةي األسةةر  )العنةةت الموجةةض اةةد المةةرأ  خاتةةة(. 7444ال يسةةي، سةةليم ) .33

 .  ما .7. العدد 4المجلد  .ةمجلة راية ممت
م(. العوامةةل المجتمعيةةة للعنةةت األسةةري فةةي المجتمةة  1073الاعبةةي، لبةةراهيم مةمةةد ) .34

 .4+  3. العدد 14ال رري. مجلة جامعة دم ه. المجلد 
م(. األسر  وم كلة العنت  ند ال ة ان، مركةز اذمةارات 1007لر ي، رلعت لبراهيم ) .32

 ربي.للدراسات وال ةوح اذستراتلجية، أبو 
م(. اذرهان فةي ال ةانو  الجنةااي  لةا المسةتويل  7441مةن الدل ، مةمد تونس ) .32

 الورني والدولي. ال اهر : مكت ة األنجلو المترية.
م(. العنت األسةري اةد المةرأ  فةي المجتمة  1070المةيملد،  لي مةمد  بدالعزيز ) .31

 ة للعلوم األمنية.السعودي. رسالة دكتوراح غلر من ور . الريا . جامعة نالت العربي
م(. العنةةت اةةد المةةرأ  فةةي المجتمةة  الللبةةي و تصتةةض 1004مةةر ، لللةةا مةمةةد  لةةي ) .34

  التخلت ايجتما ي. رسالة ماجستلر في التربية غلر من ور . جامعة ال اتف: للبيا.
دراسةة مسةةية تةللليةة فةي  –م(. العنةت األسةري 1070المرواتي، نالت بة  مةمةد ) .34

 – 12ف –المجلةةةة العربيةةةة للدراسةةةات األمنيةةةة والتةةةدرين  – منر ةةةة المدلنةةةة المنةةةور 
 . جامعة نالت العربية للعلوم األمنية، الريا .27ف

دراسةة ملدانيةة  -م(. العنت األسري في مدلنة  مةا  1074منتور،  تام مةمد ) .40
 لا النساء المعن ات م  وجصة نرر تربوية، مجلة جامعة ال دس الم توةة لأل ةاح 

 .1. ف1 سية. مفالتربوية والن
م(. الت ريةةر العةالمي ةةةول العنةةت والتةةةة. المكتةةن 1001منرمةة التةةةة العالميةةة ) .47

 اذصليمي لل رال األوس . ال اهر .
م(. العنت األسري فةي فرنسةا. ترجمةة: التةداوي  لةي لرةت 1003مي لري، روبلر ) .41

 هللا. أبو ربي: مركز ال ةوح والدراسات ال ررية.
 نت والم  ة. ال اهر : المركز ال ومي لل ةوح.م(. الع7442) سميةةنتر،  .43
دراسةة ملدانيةة  –م(. العنةت األسةري 1002العزيز، وأخرو  ) هللا  بد اللوست،  بد .44

  لا مستو  المملاة العربية السعودية. وزار  ال مو  ايجتما ية. الريا .
 المراج  اذلاترونية:
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أسةة ا ض وأ ةةارح والةلةةول  م(. العنةةت اةةد المةةرأ :1071الةملةةد ) الخرلةةن، سةةلو   بةةد .42
    لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةض. الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرك  األخاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر.

http://grenc.com/show_article_main.cfm?!=25649 
  م(. العنةةةةةةةةةت اةةةةةةةةةد المةةةةةةةةةرأ  والعنةةةةةةةةةت الرمةةةةةةةةةزي.1004الررابي ةةةةةةةةةي، جمللةةةةةةةةةض ) .42
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Abstract: 

Violence against woman in Saudi society 

This study aims at: Acknowledging the shapes of violence 
which is committed against women who went to social protection 
house and sheltering houses. Also to acknowledge the reasons of 
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violence and its motives from the perspective of taunted women. 
The sample of this study was formed of (48) taunted woman. To 
achieve the goals of the study we made a questionnaire for that 
purpose and we also used descriptive analytical method. The 
results of this study showed that taunted woman in Riyadh city 
are exposing physical ,health, social ,economic, psychological and 
verbal violence. Also social violence is highly practised especially 
among women who are between (25 – 30) years. Also women who 
have a low education levels are exposing more violence than 
others who are ignorant. There are no differences with 
statistically indication for study variables. 
 


