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ملخص: 
هدفت الدرا�ضة اإىل الوقوف على واقع االإ�ضاءة املوجهة �ضد الزوجات وجماالتها يف 
والفروق  الزوجات  لدى  ال�ضائعة  االإ�ضاءة  ن�ضبة  حتديد  خالل  من  والبرية  اهلل  رام  حمافظة 
فيها باختالف بع�ص املتغريات كالفرق يف العمر بني الزوجني، وعدد االأبناء، وامل�ضتوى 
اإىل  اإ�ضافة  للزوج،  العمل  وجمال  التعليمي،  وامل�ضتوى  للزوجة،  العمل  وحال  التعليمي 

امل�ضتوى االقت�ضادي لالأ�رسة.
وزعت اأداة الدرا�ضة على عينة من )252( زوجة تقيم يف حمافظة راماهلل والبرية، وقد 
تراوحت اأعمار الن�ضاء �ضمن عينة الدرا�ضة بني )21- 57( عامًا، مبتو�ضط قدره )33.24( ، 
وكان متو�ضط الفرق يف العمر بني الزوجني )5.92( عامًا، اخرتن بطريقة املعاينة الق�ضدية 
مبا يتوافق مع متغريات الدرا�ضة، ومتتعت هذه االأداة مبعايري �ضدق وثبات كافية العتبارها 

منا�ضبة جلمع البيانات الدرا�ضة.
اأ�ضارت نتائج الدرا�ضة اإىل اأن الزوجات يف حمافظة رام اهلل والبرية يعانني من م�ضتوى 
املجال  .وكان  موؤية مقدارها )55%(  ن�ضبة  تعادل  االإ�ضاءة، ومبتو�ضط )2.20(  مرتفع من 
النف�ضي هو االأعلى مبتو�ضط مقداره )2.40( تعادل الن�ضبة )60%( ، يليه املجال اجلن�ضي، ثم 

املجال اجل�ضدي.
واأظهرت نتائج الدرا�ضة اأن فارق العمر بني الزوجني ال يوؤثر يف درجة االإ�ضاءة التي 
تتعر�ص لها الزوجة من زوجها، بينما كانت درجة االإ�ضاءة تزداد بازدياد عدد االأبناء لدى 
االأ�رسة، وتنخف�ص كلما كان امل�ضتوى التعليمي للزوج/ الزوجة اأعلى، كما اأظهرت النتائج 
اأن درجة االإ�ضاءة تزداد مع انخفا�ص امل�ضتوى االقت�ضادي لالأ�رسة.ويف حني مل يكن ملجال 
تتعر�ص  تعمل  ال  التي  الزوجة  كانت  فقد  لزوجته،  اإ�ضاءته  درجة  يف  دال  اأثر  الزوج  عمل 

لالإ�ضاءة بدرجة اأعلى من الزوجة العاملة.
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Abstract: 
The study aims to identify the average rate of abuse and its patterns 

among wives in the governorate of Ramallah and Al- Birieh according to the 
variables under study: husband/ wife age differences, number of children, 
levels of education, state of occupation, and the economic level of the 
family.The sample of the study consists of (252) married wives living in the 
governorate of Ramallah and Al- Birieh, aged between (21 and 57) with an 
average of (33.24) years old.It was chosen through a purposive sampling and 
classified according to the variables under study.

The average age difference between a husband and a wife is (5.92) years 
old and a standard deviation of (3.79) .The results show that the wife suffers 
from abuse by her husband psychologically and sexually.The average rate 
of wife abuse found in the governorate of Ramallah and Al- Birieh 
was (54.9%) , which shows a moderate level in abuse among wives in 
the governorate of Ramallah and Al- Birieh.The psychological pattern in 
the measurement of abuse to the wife was the highest pattern reaching a 
percentage (60%) , followed by the sexual abuse pattern which reached 
(55%) , and then comes the physical abuse pattern which reached (50%) .

Statistical significant differences were found between the average 
grades of abuse for the working wives and the unemployed wives, number 
of children, husband/ wife level of education, and economic situation.There 
were no statistical significant differences in the average rate abuse in any kind 
of pattern (psychological, physical and sexual) with reference to difference 
in age between husband and wife.Also, there were no statistical significant 
differences in total abuse or any pattern according to the husband’s career.
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مقدمة: 
االأمر  االأخرية،  ال�ضنوات  الزوجة يف  االإ�ضاءة �ضد  بظاهرة  االهتمام عامليًا  تزايد  لقد 
امللحوظ يف قيم املجتمع وثقافته وعاداته،  والتغري  املراأة  يرتبط مبظاهر حترر  قد  الذي 
على  وبالتايل  واالأ�رسة  واالأبناء  الزوجة  على  تنعك�ص  �ضلبية  اآثار  من  الظاهرة  لهذه  وملا 
املجتمع ب�ضكل عام.وقد تتحفظ الزوجة على االإ�ضاءة املوجهة �ضدها اأو يكون لها ردة فعل 
اإىل بع�ص  االإ�ضاءة عليها وتعر�ضها  توؤثر  احلالتني  كلتا  اأنه يف  اإال  اإليها،  ي�ضيء  جتاه من 

اال�ضطرابات اأو االأعرا�ص النف�ضية.
باأن هذا  اأفاد  للعنف �ضد املراأة  العام 1993 تعريفًا  االأمم املتحدة يف  اأ�ضدرت  وقد 
العنف يت�ضمن اأي فعل يت�ضبب يف اإيذاء ج�ضدي اأو نف�ضي اأو جن�ضي للمراأة، وي�ضمل التهديد 
واالإكراه واالإجبار والتحكم واحلرمان يف كل جماالت احلياة العامة واخلا�ضة )جرب، 2008(.
وت�ضري االإح�ضائيات اإىل اأنه خالل كل �ضنة تتعر�ص حوايل مليوين �ضيدة للعدوان من 
يف  وحتدث  منت�رسة  فاالإ�ضاءة  هذا  وعلى  االأمريكية،  املتحدة  الواليات  يف  اأزواجهن  قبل 

. )Tesser, 1995( احلياة اليومية
ويعد االعتداء البدين �رسطًا اأ�ضا�ضيًا لو�ضف ال�ضلوك بالعنف، بينما قد ينتفي االعتداء 
البدين لو�ضف ال�ضلوك باالإ�ضاءة، حيث يكون ال�ضلوك م�ضيئًا يف حالة ال�ضخرية اأو االإهمال اأو 
االإهانة، وبالتايل فاإن معظم حاالت العنف تعد اإ�ضاءة، يف حني اأن معظم حاالت االإ�ضاءة ال 

تعد عنفًا )�ضوقي، 2000، 27( .
والعنف هو اأحد املظاهر للظاهرة النف�ضية التي تت�ضكل عرب االآخر، حيث تنطوي العالقة 
والعجز  النق�ص  يالزمه  الذي  الب�رسي  الكيان  يف  متالزمة  عدوانية  على  واالآخر  االأنا  بني 

مقابل اأوهام الكمال وال�ضيطرة )ع�ضكر، 2000، 363( .
وحتى العام 1970 مل تكن برامج حلماية املراأة اأو بيوت الإيواء الزوجات امل�ضاء اإليهن 
واأطفالهن، وكذلك مل تكن الربامج االإر�ضادية والعالجية موجودة، وحتى عام 1986 اأن�ضئ 
حوايل )1200( بيت اإيواء للن�ضاء امل�ضاء اإليهن، والتي تقدم خدمات مادية وقانونية واإقامة 
وم�ضاعدات طبية واإر�ضادية وعالج نف�ضي لهن، كما تتيح لهن فر�ضة للتعليم والتدريب على 

. )Newman, 1993( مهن معينة
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وعلى الرغم من اأن مفهوم العنف واالإ�ضاءة مرتادفان ح�ضب ما يراه بع�ص الباحثني، 
اأم  نف�ضيًا  اأكان  �ضواًء  كافة،  االإيذاء  اأنواع  ت�ضمل  باعتبارها  تعرف   )Abuse( االإ�ضاءة  فاإن 
على  فعله، ويرتتب  االمتناع عن  اأو  ما  فعل  ارتكاب  على  الإكراه طرف  اأم جن�ضيًا،  ج�ضديًا 
، فهو يقت�رس على اجلوانب اجل�ضدية ب�ضكل   )Violence( ذلك �رسر لهذا الطرف.اأما العنف 
فاالإهمال  باالإ�ضاءة،  ال�ضلوك  لو�ضف هذا  اجل�ضدي �رسطًا �رسوريًا  االعتداء  فيكون  رئي�ص، 
واالإهانة تعد �ضلوكًا م�ضيئًا حتى لو مل تت�ضمن اعتداًء ج�ضديًا، اإن الزوجة قد ت�ضعر باالإ�ضاءة 

من زوجها يف اأب�ضط االأمور مبا متتاز به من ح�ضا�ضية وعاطفة )طريف، 2000( .
ت�ضري الوثيقة ال�ضادرة عن املوؤمتر العاملي الرابع للمراأة يف بكني 1995 اإىل اأن العنف 
اإىل وقوع �رسر  اأي عنف مرتبط بنوع اجلن�ص، ويوؤدي على االأرجح  �ضد الن�ضاء يتمثل يف 
ج�ضدي اأو جن�ضي اأو نف�ضي اأو معاناة للمراأة مبا يف ذلك التهديد مبثل هذه االأفعال، واحلرمان 
من احلرية ق�رساً اأو تع�ضفًا �ضواًء حدث ذلك يف مكان عام اأو يف احلياة اخلا�ضة )جرب، 2008(.
وت�ضمل االإ�ضاءة اإىل املراأة االإ�ضاءة اجل�ضدية والعدوان البدين كال�رسب والركل، وكذلك 
ت�ضمل االإ�ضاءة النف�ضية باالإهانة والتحقري من �ضاأن املراأة والنقد ال�ضديد املوجه لها، وهناك 
اإليها تعاين من االكتئاب  اأن املراأة امل�ضاء  اأي�ضا االإ�ضاءة اجلن�ضية.وت�ضري درا�ضات عدة اإىل 
وال�ضعور باال�ضطهاد، وانخفا�ص تقدير الذات ولديها م�ضاعر عدم الكفاية، كما اأنها ت�ضعر 
بعدم وفائها لتوقعات املجتمع منها حول دورها كزوجة واأم، وكذلك ت�ضيع لديهن اأعرا�ص 
القلق، وتبدو الزوجة امل�ضاء اإليها �ضلبية عاجزة عن تغيري حياتها، ومعتقدة اأن االأمور �ضوف 
Mal�(  ككون اأ�ضواأ دائمًا وعدم قدرتها على التحكم يف اأمور حياتها واإح�ضا�ضها بعدم القيمة

. )tine, 1996

وتعرف االإ�ضاءة النف�ضية باعتبارها “كل ما يوؤثر على البناء النف�ضي للزوجة، والذي 
يت�ضمن النقد الالذع وال�ضخرية منها والتحقري من �ضاأنها واإذاللها وجتاهلها واال�ضتيالء على 
الزوجة كال�ضفع والركل  “االإ�ضاءة املوجهة جل�ضم  االإ�ضاءة اجل�ضدية، فهي  ممتلكاتها”.اأما 
وال�رسب والتقييد ومنعها من احلركة، والتهديد والرمي باالأج�ضام ال�ضلبة، وحرمانها من 
“اأي عمل ذو طبيعة جن�ضية  تلقي الرعاية ال�ضحية”، بينما تعرف االإ�ضاءة اجلن�ضية باأنها 
 :62 )الد�ضوقي،  للجن�ص”  كمو�ضوع  فقط  معها  والتعامل  الزوجة  قبل  من  مرغوب  غري 
2006( .وت�ضمل االإ�ضاءة اجلن�ضية اأي�ضًا اأي عمل ذي طبيعة جن�ضية غري مرغوب فيها، وقد 
ي�ضمل اإجبار الزوجة على اال�ضرتاك اأو القيام باأو�ضاع جن�ضية ترى اأنها مهينة، اأو التعامل 
معها كمو�ضوع للجن�ص فقط، وتت�ضمن اأي�ضًا االغت�ضاب حيث يعد اجلن�ص العنيف دون رغبة 

. )Frye, 2001( الزوجة اغت�ضابًا، فالزوجات قد يتعر�ضن لالغت�ضاب، من قبل اأزواجهن
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ورغم اأن االهتمام بدرا�ضة االإ�ضاءة اإىل الزوجة قد تزايد من ال�ضبعينيات، فاإن االإ�ضاءة 
اإىل الزوجة لها تاريخ طويل وقدمي كما اأنها تنت�رس يف كل اأنحاء العامل، وقد بداأ االهتمام 

 : (Hudson & Rau, 1981) بهذه الظاهرة لعدة اأ�سباب، منها
حركة حترير املراأة التي �ضملت معظم اأنحاء العامل، وبداأت تهتم باملراأة وحريتها  ♦

وحقوقها وعدم االإ�ضاءة اإليها.
اإليها  ♦ اأ�ضارت  كما  والنف�ضية  اجل�ضدية  �ضحتها  على  الزوجة  اإىل  االإ�ضاءة  خطورة 

الدرا�ضات.
حالة االإهمال والالمباالة لهذه الظاهرة من قبل الرجال، فبداأت احلاجة ما�ضة اإىل  ♦

درا�ضة االإ�ضاءة اإىل الزوجة وما ينتج عنها من اأثار على �ضحتها اجل�ضدية والنف�ضية.
االأ�ضباب  على  للوقوف  اإليها  امل�ضاء  الزوجة  �ضخ�ضية  بدرا�ضة  الباحثون  اهتم  وقد 
الزوج ليقوم  اإثارة  اأن الزوجة تعمل على  الباحثني  اإىل االإ�ضاءة، حيث يرى بع�ص  املوؤدية 
ب�رسبها وي�ضبع مازو�ضيتها، وهو ما يناق�ص النظرة اإىل املراأة على اأنها م�ضت�ضلمة خا�ضعة، 
حري�ضة فقط على رعاية االآخرين، وغري عدوانية، كذلك يتناق�ص مع االأفكار التقليدية التي 
اأن املراأة  اإليه حركة حترر املراأة من  اأن الزوج دائمًا املعتدي، كما يناق�ص ما تدعو  ترى 

دائمًا هي املعتدى عليها )ح�ضن، 2003( .
اإن االإ�ضاءة اإىل الزوجة ترتبط ب�ضخ�ضية الزوج امل�ضيء اإىل زوجته، فالتحكم ال�ضخ�ضي 
اأو ال�ضبط الذاتي لدى الزوج له عالقة وثيقة باالإ�ضاءة، فالزوج الذي ي�ضيء اإىل زوجته لي�ص 
وجهة  من  تتحقق  قد  الذكرية  اجلن�ضية  الهوية  اأن  كما  ذاته،  يف  التحكم  على  القدرة  لديه 
نظر الذكر واملجتمع من خالل القوة والتحكم وال�ضيطرة على املراأة، حتى لو كان ذلك عرب 
االإ�ضاءة والعنف والعدوان.كما اأن الزوج امل�ضيء قد تكون خلفيته االأ�رسية م�ضطربة ت�ضود 
لالإ�ضاءة يف طفولته  تعر�ص  اأنه  اأو  احلب،  واحلرمان من  بالق�ضوة  وتت�ضم  امل�ضكالت،  فيها 

. )Umbersonm, Anderson, Glick, & Shapiro, 1998(

تت�ضم  التي  االجتماعية  الظروف  لزوجته،  الزوج  باإ�ضاءة  ترتبط  التي  املتغريات  ومن 
باحلرمان واالإحباط وتعوق الفرد عن حتقيق ذاته واأهدافه فتزيد من عدوانيته، وكذلك عدم 
اأو عدم ثباته، وانخفا�ص م�ضتوى التعليم والبطالة، والفجوة بني املتطلبات  كفاية الدخل 
واالإمكانات واإدراك الزوج عدم القدرة على الوفاء بتوقعات ومتطلبات االأ�رسة من الناحية 
. )Hoffman, Demo, & Edward, 1994( املادية، و�ضعور الزوج بعدم الثقة وعدم الكفاءة

وهنالك كثري من العوامل التي يكون لها اأثر يف االإ�ضاءة اإىل الزوجة واأمناطها �ضواء 
 Byrne, Resnick, Kilpatrick,( من طرف الزوج اأو الزوجة، فاأ�ضارت درا�ضة بايرن وزمالئه
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Best, & Saunders, 1999( اإىل اأن امل�ضتوى االقت�ضادي لالأ�رسة ال يرتبط بوقوع االإ�ضاءة 

اجل�ضدي  لالعتداء  الزوجة  تعر�ص  يزيد من خطورة  قد  الفقر  الوقوع حتت خط  اأن  اإال  لها، 
واجلن�ضي.وذكرت هوت�ضي�ضون )Hutchison, 1980( اأن انت�ضار ظاهرة االإ�ضاءة اإىل الزوجة 
تنت�رس بني كل طبقات املجتمع وبدرجة كبرية، حتى اعتربت �ضلوكًا جنائيًا، ويرى املهدي 
اأن اأف�ضل فارق لل�ضن يف الزواج هو اأن يكرب الزوج زوجته بني )3- 5( �ضنوات،   )2007(
ويزداد عدم التوافق بني الزوجني اإذا زاد الفارق يف العمر بني الزوجني عن )10( �ضنوات، 

حيث يكون كل من الزوجني ينتمي اإىل جيل خمتلف، فتختلف االأفكار واالهتمامات.
وقد اأ�ضارت درا�ضة كاوفمان وليتل )Kaufman & little, 2003( اإىل اأهمية الربط بني 
االإ�ضاءة اإىل الزوجة واملعاملة ال�ضيئة للطفل من طرف االأم.فدور االأم مهم يف تربية االأبناء.

وهي الطرف الرئي�ص الذي يتجه اإليه اجلن�ضني من االأبناء بال�ضكوى باعتبارها االأقرب من 
االأبناء واالأكرث تواجداً معهم خا�ضة يف االأ�رس العربية و�ضمن الثقافة العربية ال�ضائدة )عبد 

الرحمن، 2006( .
ويف الواقع الفل�ضطيني، ي�ضري م�ضح العنف االأ�رسي الذي نفذه اجلهاز املركزي لالإح�ضاء 
الفل�ضطيني يف العام 2005 اإىل اأن )62%( من الن�ضاء اللواتي �ضبق لهن الزواج قد تعر�ضن 
للعنف  بينما )11%( تعر�ضن  للعنف اجل�ضدي،  واأن )23%( منهن تعر�ضن  النف�ضي،  للعنف 

اجلن�ضي ملرة واحدة على االأقل )اجلهاز املركزي لالإح�ضاء، 2006( .
وقد اأ�ضارت حلقة النقا�ص التي نظمتها دائرة الدرا�ضات وال�ضيا�ضات يف وزارة ال�ضوؤون 
االجتماعية عام 2009، وا�ضتناداً اإىل توثيق منتدى املنظمات االأهلية عام 2008، اإىل اأن 
هناك ع�رسات احلاالت من العنف النف�ضي واجل�ضدي واجلن�ضي يف املجتمع الفل�ضطيني متثلت 
يف احلرق، واخلطف، وحماوالت ال�ضتم والتحقري، والتهديد، واالإيذاء اجلن�ضي واجل�ضدي، وقد 
اإيذاء بليغ وب�ضيط �ضد  �ضجلت ال�رسطة الفل�ضطينية خالل العام 2009 )1112( حالة بني 
الن�ضاء وحولت اإىل املحاكم، بينما يف العام 2008 )774( حالة، وهذه احلاالت تعد جزءاً 
يف  املحاكم  اإىل  التوجه  يقبلن  الن�ضاء  من  حمدوداً  عدداً  اأن  باعتبار  احلاالت  اإجمايل  من 

ق�ضايا العنف املوجه �ضدهن )وزارة ال�ضوؤون االجتماعية، 2009( .
كما اأظهرت امل�ضوحات والدرا�ضات باأن الن�ضاء اللواتي �ضبق لهن الزواج و�ضمن الفئة 
العمرية اأقل من )18( �ضنة كن االأكرث تعر�ضًا للعنف حيث كانت ن�ضبة الن�ضاء اللواتي تعر�ضن 
 )%42.1( اجل�ضدي  للعنف  تعر�ضن  الن�ضبة ملن  كانت  ، يف حني   )%64.5( النف�ضي  للعنف 

)وزارة ال�ضوؤون االجتماعية، 2006( .
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لقد اأ�ضبحت االإ�ضاءة اإىل الزوجة من قبل االأزواج اأمراً �ضائع احلدوث يف كل البيئات 
الدرا�ضات امليدانية بني )10- 25( %، بينما  والثقافات، وتراوحت معدالت انت�ضارها يف 
اختالف  باالعتبار  اآخذين  االإكلينيكية،  الدرا�ضات  يف   %  )85  -28( اإىل  الن�ضبة  و�ضلت 
من  العديد  اإىل  يعر�ضها  قد  االإ�ضاءة  اإىل  امل�ضتمر  الزوجة  تعر�ص  و�ضدتها.اإن  جماالتها 
اال�ضطرابات النف�ضية وال�ضلوكية واالجتماعية، اإ�ضافة اإىل كونها اأحد موانع التكيف لديها، 
وما يفرزه �ضوء تكيفها مع اأ�رستها على حياتها وحياة اأ�رستها وا�ضتقرارها )عبد الرحمن، 

. )2006
اإن جتاهل الدرا�ضات النف�ضية واالجتماعية ملو�ضوع االإ�ضاءة اإىل الزوجة ال يعني عدم 
وجودها، لكنها رمبا ت�ضمى مب�ضميات اأخرى مثل امل�ضكالت االأ�رسية اأو اال�ضطراب االأ�رسي 
Cha�(  أأو حتى العنف االأ�رسي وما يت�ضمنه هذا التعريف من عمومية اأو نق�ص.وقد اأكد �ضاين
ny & Gladys, 2005( يف مقالته حول خدمات حماية االأ�رسة والطفل اأن الدرا�ضات اأهملت 
 Elizabeth,( البحث يف جمال االإ�ضاءة اإىل الزوجة كما ينبغي، وهذا اأي�ضًا ما دفع اإليزابيث
اإىل  باالإ�ضاءة  خا�ضة  واأبحاث  درا�ضات  اإجراء  ب�رسورة  درا�ضتها  يف  تو�ضي  الأن   )2000

الزوجة.

مشكلة الدراسة: 
بواقعها  االهتمام  تتطلب  ثقافية  اجتماعية  م�ضكلة  تعد  الزوجة  اإىل  االإ�ضاءة  اإن 
اإن عدداً من الدرا�ضات  ومتغرياتها التي قد تعطي تف�ضريات لهذه امل�ضكلة واأبعادها.وحيث 
بع�ضها  وعالج  متباينة،  اأرقامًا  اأعطت  الفل�ضطيني  املجتمع  يف  اأجريت  التي  وامل�ضوحات 
املجتمع،  يف  ال�ضائد  العنف  مبفهوم  العنف  مع  وتعامل  االأخرى،  دون  العنف  من  اأمناطًا 
والذي يرتبط عادة بالعنف اجل�ضدي ب�ضكل خا�ص )اجلهاز املركزي لالإح�ضاء، 2006; وزارة 
ال�ضوؤون االجتماعية، 2009( ، فقد ارتاأى الباحث �رسورة درا�ضة هذا املو�ضوع واأهميته من 
خالل وجهة نظر اأكرث و�ضوحًا للمراأة، وذلك بدرا�ضة واقع وجماالت االإ�ضاءة املوجهة �ضد 
وذلك من خلل  اأنف�ضهن،  الزوجات يف حمافظة رام اهلل والبرية من وجهة نظر الزوجات 

االإجابة عن االأ�سئلة االآتية: 
ما واقع االإ�ضاءة وجماالتها املوجهة �ضد الزوجات يف حمافظة رام اهلل والبرية من . 1

وجهة نظر الزوجات اأنف�ضهن؟ .
يف . 2 الزوجات  �ضد  املوجهة  االإ�ضاءة  م�ضتوى  يف  اإح�ضائيًا  دالة  فروق  توجد  هل 

حمافظة رام اهلل والبرية مبجاالتها املختلفة تبعًا الختالف حالة العمل للزوجة، والفرق يف 
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العمر بني الزوجني، وعدد االأبناء، وامل�ضتوى التعليمي للزوج والزوجة، وجمال عمل الزوج، 
وامل�ضتوى االقت�ضادي لالأ�رسة؟ .

أهداف الدراسة: 
اإىل م�ضتوى االإ�ضاءة املوجهة �ضد الزوجات يف حمافظة  التعرف  اإىل  الدرا�ضة  هدفت 
رام اهلل والبرية، وحتديد م�ضتوى كل جمال من جماالت االإ�ضاءة، ومعرفة داللة الفروق يف 
م�ضتوى االإ�ضاءة تبعًا ملتغريات حالة العمل للزوجة، والفرق يف العمر بني الزوجني، وعدد 
االقت�ضادي  وامل�ضتوى  الزوج،  عمل  وجمال  والزوجة،  للزوج  التعليمي  وامل�ضتوى  االأبناء، 

لالأ�رسة.

أهمية الدراسة: 
واإعطاء  فيه،  احلديث  يكرث  تعالج مو�ضوعًا  احلالية يف كونها  الدرا�ضة  اأهمية  تتمثل 
االأرقام والدالالت حوله دون اال�ضتناد اإىل م�ضح علمي منهجي، وانعكا�ص ذلك على النظرة 
اجل�ضدي  اجلانب  يف  الزوجة  على  تقع  التي  ال�ضلبية  واالآثار  الزوجني،  بني  العالقة  جتاه 

والنف�ضي نتيجة االإ�ضاءة لها من قبل الزوج.
اإىل الزوجة اإحدى امل�ضكالت االجتماعية التي متثل تعديًا على  وتعد م�ضكلة االإ�ضاءة 
حقوق االإن�ضان، وتعوق نهو�ص املجتمع وتنميته، من خالل ما حتدثه االإ�ضاءة اإىل الزوجة 
من ا�ضطراب اأ�رسي، وانعكا�ص ذلك على االأبناء وا�ضتقرار االأ�رسة كاأ�ضا�ص ال�ضتقرار املجتمع.
كما اأن االإ�ضارة اإىل م�ضتوى االإ�ضاءة للزوجة وجماالتها، يوؤثر ب�ضكل وا�ضح نحو وجود 
اأو عدم وجوده، ويوؤ�ض�ص لثقافة �ضلمية حول  الزوجة يف جمتمع ذكوري  قهر ميار�ص �ضد 
الزوجة  وحتى  للزوجة،  اإ�ضاءة  فيها  يرى  وال  الزوج،  ميار�ضها  التي  املمار�ضات  من  كثري 

اأحيانًا اأو االأهل واملجتمع يرف�ضون االعرتاف بها كاإ�ضاءة للزوجة.

تعريف املصطلحات: 

االإ�ساءة �سد الزوجة: يق�ضد باالإ�ضاءة اإىل الزوجة »اأي �ضلوك يق�ضد به اإيقاع االأذى  ◄
االإ�ضاءة  من  ال�ضلوك  هذا  ويرتاوح  الزوجة،  على  اجلن�ضي  اأو  اجل�ضدي  اأو  النف�ضي  ال�رسر  اأو 
النف�ضية )اإهانة الزوجة وجتاهل احلديث معها، والتجهم يف وجهها وال�ضب باألفاظ بذيئة( ، 
اإىل االإ�ضاءة اجل�ضدية )�رسب الزوجة ودفعها بعنف وحماولة خنقها اأو حرقها( ، واالإ�ضاءة 
تريحها  ال  اأو�ضاع  على  واإجبارها  بعنف  الزوجة  مع  اجلن�ضية  العملية  )ممار�ضة  اجلن�ضية 

واالمتناع عن ممار�ضة العملية اجلن�ضية معها( « )علي، 2003: 1( .
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ويعرف العنف �ضد الزوجة اإجرائيًا من خالل الدرجة التي حت�ضل عليها الفحو�ضات 
على مقيا�ص الدرا�ضة امل�ضتخدم.

الزوجات يف حمافظة رام اهلل والبرية: ت�ضري هذه الت�ضمية اإىل الن�ضاء املتزوجات،  ◄
وما زلن يرتبطن باأزواجهن ويع�ضن يف مدينتي رام اهلل والبرية وقرى وبلدات حمافظة رام 

اهلل والبرية خالل العام 2012.

حمددات الدراسة: 

تتوقف النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة واإمكانية تعميمها على املحددات 
االآتية: 
يع�ضن . 1 زلن  وما  املتزوجات-  الن�ضاء  على  الدرا�ضة  طبقت  فقد  العينة:  طبيعة 

من  خليطًا  �ضكانها  بكون  تتميز  التي  والبرية  اهلل  رام  حمافظة  �ضكان  من  اأزواجهن-  مع 
اأعمارهن  تراوحت  زوجة   )252( حجمها  عينة  خالل  ومن  كلها،  الفل�ضطينية  املحافظات 
بني )57- 21( �ضنة يف العام 2012/ 2013.وقد وزعت االأداة بالتعاون مع جمموعة من 
عينة  من  املتزوجات  الن�ضاء  مع  التوا�ضل  لت�ضهيل  املفتوحة  القد�ص  جامعة  يف  الطالبات 

الدرا�ضة.
املعلومات �ضمن . 2 اأداة جلمع  الزوجة  اإىل  االإ�ضاءة  مقيا�ص  ا�ضتخدم  الدرا�سة:  اأداة 

اخل�ضائ�ص املحددة لهذه االأداة، حيث وزعت على املتزوجات من خالل عدد من املتطوعات.
وتتحدد مالءمة هذه االأداة �ضمن معايري ال�ضدق والثبات التي تتمتع بها.

كيفية . 3 منظور  من  االإ�ضاءة  درا�ضة  يف  املحددات  هذه  تتمثل  النظرية:  املحددات 
اليومية،  التعامل معهن يف احلياة  اأزواجهن يف  التي ي�ضتخدمها  الزوجات للطريقة  تقومي 

ومن خالل االأداة امل�ضتخدمة يف الدرا�ضة لهذا الغر�ص.

الدراسات السابقة: 

لقد هدفت درا�ضة ال�سبان )2010( التعرف اإىل ن�ضبة معاناة الزوجة يف مدينة مكة 
املكرمة من االإ�ضاءة والفروق يف درجات اأمناطها تبعًا الختالف فرق العمر بني الزوجني، 
واختالف م�ضتوى التعليم لكل منها وحالة عمل الزوجة واختالف نوع مهنة الزوجة، على 
عينة من )300( زوجة �ضعودية تقيم يف مدينة مكة املكرمة تراوحت اأعمارهن بني )20- 
الزوجة  اأن  اإىل  ت�ضري  النتائج  الزوجة، فكانت  لالإ�ضاءة �ضد  وا�ضتخدمت مقيا�ضًا  �ضنة،   )55
ال�ضعودية تعاين االإ�ضاءة من الزوج خا�ضة يف النمط النف�ضي واجلن�ضي، وبلغ متو�ضط ن�ضبة 
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االإ�ضاءة للزوجة ال�ضعودية )65.21%( .وكان منط االإ�ضاءة النف�ضي اأعلى االأمناط يليه منط 
االإ�ضاءة اجلن�ضي، ثم منط االإ�ضاءة اجل�ضدي.واأظهرت النتائج فروقًا دالة يف م�ضتوى االإ�ضاءة 
باختالف  فروق  النف�ضي، ووجود  النمط  الزوجة فقط يف  تعليم  م�ضتوى  باختالف  للزوجة 
اأمناطها  من  منط  اأي  يف  دالة  للزوجة  االإ�ضاءة  م�ضتوى  يف  الفروق  تكن  العمل.ومل  حالة 

باختالف م�ضتوى تعليم الزوج ومهنته.
لها  املجتمع  وم�ضاندة  املراأة  �ضد  املوجه  العنف  حول   )2007( احلربي  درا�ضة  اأما 
من خالل عينة مكونة من )300( امراأة.طبقت الدرا�ضة مقيا�ص العنف �ضد املراأة، واأظهرت 
النتائج عدم وجود فروق دالة اإح�ضائيًا بني العنف النف�ضي واللفظي واجل�ضدي املوجه �ضد 

املراأة باختالف الو�ضع االقت�ضادي لالأ�رسة.
واجل�ضدية  النف�ضية  االإ�ضاءة  خربات  يف  البحث   )2006( الد�سوقي  درا�ضة  وحاولت 
االإ�ضاءة،  هذه  عن  الناجت  والعجز  بالياأ�ص  ال�ضعور  من  بكل  وعالقتها  للزوجة  واجلن�ضية 
وت�ضور االنتحار لدى الزوجات املعر�ضات لالإ�ضاءة.طبق مقيا�ص تقدير �ضلوكيات االإ�ضاءة 
التي ت�ضعر بها الزوجة من الزوج على )600( زوجة عاملة تراوحت اأعمارهن بني )28- 
لالإ�ضاءة  املعر�ضات  الزوجات  بني  اإح�ضائيًا  دالة  فروق  وجود  النتائج  �ضنة.اأظهرت   )40
وغري املعر�ضات لها يف كل من ال�ضعور بالياأ�ص واالأمناط الفرعية ملقيا�ص العجز الناجت عن 
االإ�ضاءة، وت�ضور االنتحار ل�ضالح الزوجات املعر�ضات لالإ�ضاءة، كما اأن التعر�ص لالإ�ضاءة 

ينبئ بحدوث بع�ص اال�ضطرابات النف�ضية مثل ال�ضعور بالياأ�ص والعجز.
وهدفت درا�ضة �سوي وزملئها (Choi, Cheung, & Cheung, 2012) اإىل فح�ص 
اأثر �ضيكات الدعم االجتماعي والرقابة االجتماعية على �ضحايا العنف واالإيذاء من الزوجات 
يف هوجن كوجن، وعرب م�ضح اأ�رسي �ضم )492( من االأزواج املهاجرين و )397( من االأزواج 
املحليني.اأ�ضارت النتائج اإىل اأن الن�ضاء يف اأ�رس املهاجرين كن اأكرث عر�ضة للعنف الزوجي 
واأكرث عزلة اجتماعيًا من الن�ضاء يف االأ�رس املحلية، وكذلك كانت الفروق يف م�ضتوى العنف 
واأكرث  واجل�ضدي،  اجلن�ضي  املجالني  يف  املهاجرين  اأ�رس  من  الن�ضاء  ل�ضالح  الزوجات  �ضد 
ه�ضا�ضة يف اجلانب النف�ضي من خالل �ضعف االأثر للرقابة االجتماعية والدعم االجتماعي، 

وعالقتها بالعنف املوجه �ضد الزوجة مقارنة بالن�ضاء يف اأ�رس الزوجني املحليني.
 2009Kimerling, Alvez, Pavao, Mack,) وزملئها  كيمرلنج  درا�ضة  وربطت 
بني عنف ال�رسيك وعدم اال�ضتقرار يف العمل للن�ضاء الفقريات،   (,Smith, & Baumrimd
من خالل )4،000( امراأة اخرتن ع�ضوائيًا من بني )12،492( امراأة �ضبق واأن طبق عليهن 
اأداة كاليفورنيا مل�ضح �ضحة املراأة، وعرب املقابلة التي ا�ضتمرت حوايل )30( دقيقة مع كل 
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للعنف  تعر�ضن  اللواتي  الن�ضاء  من   )%20( اأن  اإىل  اأي�ضًا  الدرا�ضة  نتائج  اأ�ضارت  امراأة.وقد 
ا�ضتقرار يف العمل، واأن  اللواتي تعر�ضن للعنف اجل�ضدي لديهن عدم  النف�ضي و )18%( من 

. )PTSD( منهن يعانني من اأعرا�ص ا�ضطراب ما بعد ال�ضدمة )%19(
ودر�ضت �سيديبي وزملوؤها (Sidibe, Campbell, & Backer, 2006) واقع العنف 
املوجه �ضد الزوجة داخل االأ�رس امل�رسية ملعرفة مدى تعر�ص الزوجات لل�رسب والنواجت 
ال�ضحية املرتتبة عليه.وطبق مقيا�ص خا�ص بالعنف املوجه للزوجة على )6566( زوجة 
تراوحت اأعمارهن بني )15- 49( �ضنة.اأظهرت نتائج الدرا�ضة اأن )34%( من الزوجات �ضمن 
العينة يتعر�ضن دومًا لل�رسب من جانب اأزواجهن خالل العام 2006، بينما )16%( منهن 

تعر�ضن لل�رسب يف العام الذي �ضبقه.
املنازل  داخل  للزوجة  املوجهة  باالإ�ضاءة   (Yount, 2005) يونت  درا�ضة  واهتمت 
خا�ضة  ا�ضتمارة  عليهن  طبِّقت  زوجة   )2522( �ضمت  عينة  خالل  من  مب�رس،  اأملنيا  يف 
بالعنف جتاه الزوجة.اأظهرت النتائج ارتباط رفاهة االأ�رسة ب�ضكل �ضلبي باالإ�ضاءة اجل�ضدية، 
م�ضتوى  من  اأدنى  الدرا�ضي  م�ضتواها  اأن  اأو  اأوالد  لديها  كان  اإذا  لالإ�ضاءة  الزوجة  وتعر�ص 

زوجها، وحتملها لالإ�ضاءة بدرجة كبرية.
وحاولت درا�ضة �سريي�سونياولوك (Sirisunyaluck, 2004) التعرف اإىل مدى انت�ضار 
واجل�ضدية  النف�ضية  وباأ�ضكالها  تايالند  يف  احل�رسية  املناطق  يف  الزوجات  اإىل  االإ�ضاءة 
واجلن�ضية كافة، والعوامل املحددة لالإ�ضاءة، وتكونت عينة الدرا�ضة من )811( زوجة يقمن 
الدرا�ضة  الزوجة.اأظهرت نتائج  اإىل  االإ�ضاءة  اأزواجهن يف بانكوك، طبق عليهن مقيا�ص  مع 
اأن االإ�ضاءة النف�ضية هي االأكرث �ضيوعًا يف املناطق احل�رسية يف تايالند، يلي ذلك االإ�ضاءة 
اجل�ضدية ثم االإ�ضاءة اجلن�ضية، وذلك وفقًا حلدة االإ�ضاءة اإىل الزوجة.واأ�ضارت النتائج اإىل اأن 
فاعلية احلياة الزوجية والتعر�ص لالإ�ضاءة داخل اأ�رسة املن�ضاأ وامل�ضادر الن�ضبية واملطلقة 
يف  الزوجات  اإىل  باالإ�ضاءة  للتنبوؤ  موؤ�رسات  كلها  الزوجة  قبل  من  االإ�ضاءة  على  للموافقة 

تايالند.
اإىل  االإ�ضاءة  انت�ضار  مدى  معرفة  اإىل   (Romkens, 1997) رومكنز  درا�ضة  وهدفت 
اإىل زوجاتهم،  االأزواج  اإ�ضاءة  بانت�ضار  م�ضح قومي خا�ص  الزوجات يف هولندا من خالل 
وعلى عينة مكونة من )1016( زوجة تراوحت اأعمارهن بني )20- 60( عامًا من خالل 
جداول مقابلة خا�ضة.واأ�ضارت النتائج اإىل اأن ن�ضبة االإ�ضاءة اجل�ضدية و�ضلت اإىل )%26.2( 
، يف حني ذكرت )3%( من العينة اأن االإ�ضاءة اجلن�ضية حدثت بدون التعر�ص لل�رسب، بينما 

عانت )33%( من الزوجات من االإيذاء ب�ضبب اإ�ضاءة االأزواج.
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ت�ضري الدرا�ضات ال�ضابقة الواردة كلها اإىل انت�ضار االإ�ضاءة اإىل الزوجة مبجاالتها كافة: 
ت�ضمنها  التي  املجاالت  وهي   ، اجلن�ضي(  واملجال  اجل�ضدي،  واملجال  النف�ضي،  )املجال 
نظر  وجهة  من  العنف  تقي�ص  ال�ضابقة  الدرا�ضات  معظم  احلالية.وكانت  الدرا�ضة  مقيا�ص 
باعتباره  الزوج  نظر  وجهة  توؤخذ  باأن  اأو�ضت  الدرا�ضات  بع�ص  اأن  مع  اأنف�ضهن،  الزوجات 

الطرف الثاين يف العملية.
نتائج الدرا�ضات ال�ضابقة اأو�ضحت اأن انت�ضار ظاهرة االإ�ضاءة اإىل الزوجة اأمر ملمو�ص 
يف البيئات واملجتمعات كافة، فهي ال تقت�رس على ثقافة دون اأخرى اأو جمتمع دون اآخر، 
الدرا�ضة احلالية والفروق يف االإ�ضاءة للزوجة تبعًا  اإىل متغريات  الدرا�ضات  واأ�ضارت بع�ص 
بني  عالقة  وجود  عدم  اإىل  ت�ضري   )2007( احلربي  درا�ضة  نتائج  فكانت  املتغريات،  لهذه 
االإ�ضاءة اإىل الزوجة ومتغري العمر، بينما كانت الدرا�ضة نف�ضها ت�ضري اإىل فروق دالة اإح�ضائيًا 
ذلك  يف  واتفقت  لالأ�رسة،  واالقت�ضادي  االجتماعي  الو�ضع  باختالف  للزوجة  االإ�ضاءة  يف 
مع درا�ضة يونت )Yount, 2005( التي اأ�ضارت اأي�ضًا اإىل ارتباط امل�ضتوى التعليمي للزوجة 
بني   (Kimerling et al., 1995) وزملئها  كيمرلنج  درا�ضة  لالإ�ضاءة.وربطت  بتعر�ضها 

عنف ال�رسيك وعدم اال�ضتقرار يف العمل للن�ضاء الفقريات ويف املجالني النف�ضي واجل�ضدي.
اأما درا�ضة ال�سبان )2010( ، فقد اأظهرت نتائجها وجود فروق يف م�ضتوى االإ�ضاءة 
باختالف م�ضتوى التعليم للزوجة، وحالة العمل للزوجة، بينما مل تكن الفروق دالة اإح�ضائيًا 
باختالف م�ضتوى التعليم للزوج اأو الزوجة.وكانت هذه الدرا�ضة هي االأقرب للدرا�ضة احلالية 
با�ضتثناء االختالف يف البيئة التي نفذت فيها، واإ�ضافة متغريات نوعية للدرا�ضة احلالية 
كالو�ضع االقت�ضادي، وعدد االأبناء، اإ�ضافة اإىل التعديالت على �ضيغة عدد من فقرات االأداة 

امل�ضتخدمة لقيا�ص االإ�ضاءة املوجهة �ضد الزوجة.

منهجية الدراسة: 
وظفت الدرا�ضة املنهج الو�ضفي امل�ضحي يف االإجابة عن اأ�ضئلة الدرا�ضة، فهي ت�ضتهدف 
الزوجة يف حمافظة رام اهلل والبرية مع  اإىل  االإ�ضاءة  و�ضف امل�ضكلة عمومًا حول م�ضتوى 
االأبناء،  الزوجني، وعدد  العمر بني  والفرق يف  للزوجة،  العمل  اأ�ضا�ص حالة  مقارنات على 

وامل�ضتوى التعليمي للزوج والزوجة، وجمال عمل الزوج، وامل�ضتوى االقت�ضادي لالأ�رسة.

عينة الدراسة: 
حمافظة  يف  املتزوجات  الن�ضاء  من   )252( جمموعها  عينة  الدرا�ضة  هذه  يف  �ضارك 
اللواتي وافقن على اال�ضتجابة لالأداة امل�ضتخدمة نظراً حل�ضا�ضية مو�ضوع  رام اهلل والبرية 
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ح�رس  اإمكانية  ل�ضعوبة  الق�ضدية  العينة  با�ضتخدام  وذلك  الفل�ضطينية،  البيئة  يف  الدرا�ضة 
جمتمع الدرا�ضة، وعدم توافر اإح�ضاءات ر�ضمية نهائية بعدد الن�ضاء املتواجدات يف املحافظة 
الدرا�ضة كما هو مو�ضح يف نتائج  اإجرائها، مع االأخذ بخ�ضائ�ص ومتغريات جمتمع  فرتة 
الدرا�ضة.وقد تراوحت اأعمار الن�ضاء �ضمن عينة الدرا�ضة بني )21- 57( عامًا، مبتو�ضط قدره 

)33.24( ، وكان متو�ضط الفرق يف العمر بني الزوجني )5.92( عامًا.

أداة الدراسة: 
وذلك  الزوجة،  اإىل  االإ�ضاءة  م�ضتوى  ال�ضتق�ضاء  مقيا�ص  الدرا�ضة  هذه  الأغرا�ص  ُطوِّر 
باال�ضتعانة باالأدوات امل�ضتخدمة يف الدرا�ضات ال�ضابقة، وبخا�ضة درا�ضة ال�ضبان )2010( 
الثالثة، وهي:  االإ�ضاءة  فقرة موزعة على جماالت   )41( احلالية من  الدرا�ضة  اأداة  وتاألفت 
اختيار  املقيا�ص  فقرات  من  فقرة  كل  واجلن�ضية.وتت�ضمن  واجل�ضدية،   ، )النف�ضية(  اللفظية 
امل�ضتجيبة لدرجة تقديره للم�ضكلة على مقيا�ص رباعي، وهي كاالآتي: دائمًا = 4 درجات، 

اأحيانًا =3 درجات، نادراً = 2 درجة، اأبداً = 1 درجة.
واحتوى املقيا�ص على عدد من االأ�ضئلة حتدد حالة العمل للزوجة، والفرق يف العمر بني 
الزوجني، وعدد االأبناء، وامل�ضتوى التعليمي للزوج والزوجة، وجمال عمل الزوج، وامل�ضتوى 

االقت�ضادي لالأ�رسة.
للتحقق من �ضدق االأداة، ا�ضتخدم �ضدق املحتوى من خالل عر�ص املقيا�ص على اأحد 
ع�رس حمكمًا من ذوي اخلربة واالخت�ضا�ص يف االإر�ضاد النف�ضي والرتبوي وال�ضحة النف�ضية، 
البيانات،  وجمع  الزوجة،  اإىل  االإ�ضاءة  جماالت  الأحد  فقراته  من  فقرة  كل  انتماء  لتحديد 
ومنا�ضبة الفقرات ب�ضكل عام لقيا�ص ما و�ضعت لقيا�ضه، فجرى تعديل يف �ضياغة عدد من 
الفقرات خا�ضة للمجال اجلن�ضي لي�ضهل تطبيقه يف البيئة الفل�ضطينية، حتى و�ضلت االأداة 

اإىل �ضورتها النهائية املطبقة.
وللتحقق من ثبات االأداة، ح�ضب ثبات االإعادة من خالل تطبيق املقيا�ص على عينة 
عينة  خارج  من  والبرية  اهلل  رام  حمافظة  يف  املتزوجات  الن�ضاء  من   )104( من  مكونة 
الدرا�ضة، ثم اأعيد تطبيقها على املجموعة نف�ضها بعد مرور اأربعة اأ�ضابيع، فكان معامل ثبات 

اال�ضتقرار بني التطبيقني )0.89( .
 Cronbach( األفا  با�ضتخدام معادلة كرونباخ  الداخلي  االت�ضاق  اأ�ضلوب  ا�ضتخدم  كما 
Alpha( على العينة نف�ضها للتحقق من الثبات لالأداة مبجملها، وكان مقدار الثبات )0.91( 

، واعتربت هذه القيم كافية من خالل داللتها االإح�ضائية على ثبات االأداة.
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املعاجلة اإلحصائية: 
بعد تفريغ اال�ضتجابات، واإدخالها اإىل برنامج النظم االإح�ضائية )SPSS( حا�ضوبيًا، 
املئوية  والن�ضب  املعيارية  واالنحرافات  احل�ضابية  املتو�ضطات  وح�ضبت  البيانات  عوجلت 
ودالالتها  االإح�ضائية  الفروق  جمال.ولتحديد  كل  لفقرات  الدرا�ضة  عينة  اأفراد  لتقديرات 
عند م�ضتوى الداللة )α≥0.05( بني تقديرات الزوجات لدرجة االإ�ضاءة التي ُتعزى ملتغري 
التباين  ا�ضتخدم حتليل  كما  م�ضتقلتني،  لعينتني   )t( اختيار  ا�ضتخدم  للزوجة،  العمل  حالة 
وعدد  الزوجني،  بني  العمر  يف  )الفرق  متغري  اأثر  لتحديد   One Way ANOVA االأحادي 
االقت�ضادي  وامل�ضتوى  الزوج،  عمل  وجمال  والزوجة،  للزوج  التعليمي  وامل�ضتوى  االأبناء، 
لالأ�رسة( على املتغري التابع )االإ�ضاءة للزوجة( ، اأما اختبار )LSD( للمقارنات البعدية، فقد 
ا�ضتخدم للتعرف اإىل اجتاه الفروق وداللتها يف كل جمال من جماالت اأداة الدرا�ضة بح�ضب 

هذه املتغريات.

النتائج ومناقشتها: 
الزوجات يف  االإ�ضاءة وجماالتها املوجهة �ضد  الوقوف على واقع  اإىل  الدرا�ضة  �ضعت 
حمافظة رام اهلل والبرية من وجهة نظر الزوجات اأنف�ضهن، وكذلك حتديد الفروق يف م�ضتوى 
للزوجة،  العمل  حالة  الختالف  تبعًا  املختلفة  مبجاالتها  الزوجات  �ضد  املوجهة  االإ�ضاءة 
والفرق يف العمر بني الزوجني، وعدد االأبناء، وامل�ضتوى التعليمي للزوج والزوجة، وجمال 
اأ�سئلة  عمل الزوج، وامل�ضتوى االقت�ضادي لالأ�رسة، وفيما ياأتي عر�س للنتائج بح�سب 

الدرا�سة: 
اأي اأن النتائج تتمحور حول �ضوؤالني رئي�ضني، �ضتنظم نتائج الدرا�ضة ومناق�ضتها بح�ضب 

ترتيبهما كاالآتي: 
االإ�ساءة وجماالتها  ◄ واقع  النتائج املتعلقة بال�ضوؤال االأول: وين�ص على: »ما 

املوجهة �سد الزوجات يف حمافظة رام اهلل والبرية من وجهة نظر الزوجات 
اأنف�سهن؟«.

لالإجابة عن هذا ال�ضوؤال، ح�ضبت املتو�ضطات احل�ضابية واالنحرافات املعيارية والن�ضب 
ترتيبها  بعد  الزوجة،  �ضد  االإ�ضاءة  جماالت  من  جمال  كل  على  االإ�ضاءة  لدرجات  املوؤية 

تنازليًا.
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وقد اعتمد املعيار االآتي املو�ضح يف اجلدول )1( لتف�ضري ا�ضتجابات عينة الدرا�ضة على 
الفقرات التي ت�ضمنها مقيا�ص االإ�ضاءة �ضد الزوجة امل�ضتخدم.

الجدول (1) 
توزيع تقدير استجابة العينة وفق التدرج المستخدم في مقياس اإلساءة ضد الزوجة

م�ستوى االإ�ساءةمدى الن�سبة املوؤيةمدى املتو�سطات لكل فئة*الوزن الن�سبي

منخف�ص )25- 44( %1.00-1.75اأبداً
متو�ضط )45- 62( %1.76-2.50نادراً

مرتفع )63- 81( %2.51-3.25اأحيانًا
مرتفع جداً )82- 100( %3.26-4.00دائمًا

* مدى كل فئة= 0.75

املئوية  والن�ضب  املعيارية  واالنحرافات  احل�ضابية  املتو�ضطات   )2( اجلدول  ويو�ضح 
والتقومي ال�ضتجابات اأفراد العينة مل�ضتوى االإ�ضاءة على املجال النف�ضي.

الجدول (2) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية والتقويم 

الستجابات أفراد العينة لمستوى اإلساءة على المجال النفسي

الرقم 
الرتتيبي

الرقم 
املتو�سط الفقراتالت�سل�سلي

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

الن�سبة 
التقومياملئوية 

مرتفع68%2.700.76يقول يل �ضيء ما يغ�ضبني.12
مرتفع66%2.630.79ي�رسخ يف وجهي.218
مرتفع64%2.560.88يت�ضاجر معي الأتفه االأ�ضباب.35
مرتفع63%2.520.74يختلف معي با�ضتمرار يف كل �ضيء.43
متو�ضط62%2.460.82يلومني اإذا كانت يل هواية اأحب ممار�ضتها.512
متو�ضط61%2.450.75يرف�ص احلديث معي يف اأي �ضيء.61
متو�ضط60%2.410.80يتجهم ويك�رس يف وجهي.711
متو�ضط60%2.410.79ي�ضخر من ت�رسفاتي ويتهكم عليها.89
متو�ضط60%2.400.79ال يحاول اإ�ضعادي واإخراجي من همومي.98

متو�ضط60%2.400.76ال يتعاطف معي حينما اأتعر�ص ملوقف حمزن.1013
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الرقم 
الرتتيبي

الرقم 
املتو�سط الفقراتالت�سل�سلي

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

الن�سبة 
التقومياملئوية 

متو�ضط60%2.390.74ال يبدي اأي �ضعور حينما اأكون حزينة اأو مكتئبة.114

متو�ضط60%2.390.79يتجاهلني عندما اأحتدث معه.127

متو�ضط60%2.380.76ال يهتم مب�ضاعري واأحا�ضي�ضي.136

متو�ضط60%2.380.77ال يهتم زوجي باأمور حياتي.1419

متو�ضط60%2.380.80يتعمد اأن يقول ما يغ�ضبني.1521

متو�ضط59%2.370.77مينعني من روؤية بع�ص النا�ص.1610

متو�ضط59%2.350.83يحرمني من م�ضاحبته يف النزهة واحلفالت.1720

متو�ضط57%2.270.82ي�ضتمني ويتوعدين بالعقاب.1814

متو�ضط56%2.250.79يتعمد اإهانتي اأمام االآخرين.1916

متو�ضط55%2.180.71يهددين بقطع العالقة معي.2015

متو�ضط53%2.130.72عندما يراين يخرج من الغرفة اأو البيت.2117

متو�ضط60%2.400.58الدرجة الكلية للمجال النف�سي

* الدرجة الكلية لكل فقرة )4( 

ويالحظ من اجلدول )2( اأن اأكرث الفقرات �ضيوعًا �ضمن املجال النف�ضي هي: »يقول 
الفقرة »عندما يراين  ، بينما كانت  يل �ضيء ما يغ�ضبني«، وبن�ضبة موؤية قدرها )%68( 
درجة  بني  التقارب  اإىل  االإ�ضارة  مع  االأدنى،  الن�ضبة  ذات  البيت«  اأو  الغرفة  من  يخرج 
الن�ضبة  االأخرية.وكانت  االأربعة  الفقرات  با�ضتثناء  عام  ب�ضكل  املجال  فقرات  �ضيوع 
االإ�ضاءة،  جماالت  بني  االأعلى  هي  النف�ضي  املجال  يف  الزوجة  �ضد  لالإ�ضاءة  االإجمالية 
باأن   )2010( ال�ضبان  درا�ضة  اإليه  تو�ضلت  ما  مع  يتوافق  .وهذا   )%60( بلغت  حيث 
�ضريي�ضونيالوك  درا�ضة  الزوجة، وكذلك  اإىل  لالإ�ضاءة  �ضيوعًا  االأكرث  النف�ضية هي  االإ�ضاءة 
يف  �ضيوعًا  االأكرث  هي  النف�ضية  االإ�ضاءة  اأن  اأظهرت  التي   )Sirisunyaluck, 2004(

اجلن�ضية. االإ�ضاءة  يليها  تايالند،  يف  احل�رسية  املناطق 
ويو�ضح اجلدول )3( املتو�ضطات احل�ضابية واالنحرافات املعيارية والن�ضب املئوية، 

والتقومي ال�ضتجابات اأفراد العينة مل�ضتوى االإ�ضاءة على املجال اجل�ضدي.
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الجدول (3) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية والتقويم 
الستجابات أفراد العينة لمستوى اإلساءة على المجال الجسدي

الرقم 
الرتتيبي

الرقم 
املتو�سط الفقراتالت�سل�سلي

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

الن�سبة 
التقومياملئوية

متو�ضط53%2.120.67ي�ضفعني على وجهي.125

متو�ضط52%2.070.60يهددين بهدف قطع امل�رسوف عني.227

متو�ضط52%2.060.62يقذفني باأي �ضيء اأمامه عندما يت�ضاجر معي.330

متو�ضط52%2.060.68يقود ال�ضيارة ب�رسعة لكي يفزعني.424

متو�ضط51%2.050.61يطردين من املنزل.522

متو�ضط51%2.030.60ي�رسبني �رسبًا موجعًا يف خمتلف اأنحاء ج�ضمي.628

متو�ضط49%1.960.57ي�رسبني ب�ضدة مما ي�ضبب يل جروح وك�ضور يف ج�ضدي.731

متو�ضط49%1.950.54يحاول اأن يخنقني.823

متو�ضط48%1.930.55يقيدين من يدي اأو قدمي.926

متو�ضط48%1.920.53ي�ضتخدم االآالت احلادة اأثناء امل�ضاجرة معي.1029

متو�ضط48%1.910.51يحاول حرقي اأو يهدد بذلك.1132

متو�ضط48%1.900.52يهددين باأدوات حادة اأو اأ�ضلحة نارية.1233

متو�ضط50%2.000.48الدرجة الكلية للمجال اجل�سدي

* الدرجة الكلية لكل فقرة )4( 

كانت الفقرة االأكرث �ضيوعًا هي الفقرة: » ي�ضفعني على وجهي« بن�ضبة )53%( ، بينما 
اأقل ن�ضبة كانت للفقرة: »يهددين باأدوات حادة اأو اأ�ضلحة نارية« حيث بلغت )50%( ، ويالحظ 
فقرات  اأي فقرة من  تتعدَّ  فلم  ب�ضكل عام،  اجل�ضدي  الن�ضب بني فقرات املجال  التقارب يف 
املجال اجل�ضدي الن�ضبة الكلية لالإ�ضاءة البالغة )55%( ، وهذا يعني اأن الزوجة يف حمافظة 
رام اهلل والبرية ال تتعر�ص لالإ�ضاءة اجل�ضدية بقدر ما تتعر�ص لالإ�ضاءة النف�ضية واجلن�ضية.
وهذا يتوافق مع ما تو�ضلت اإليه درا�ضة ال�ضبان )2010( باأن االإ�ضاءة اجل�ضدية هي االأقل 
 Sirisunyaluck,( ضيوعًا �ضمن جماالت االإ�ضاءة �ضد الزوجة، وكذلك درا�ضة �ضريي�ضونيالوك�
2004( التي اأظهرت اأن االإ�ضاءة اجل�ضدية �ضد الن�ضاء يف املناطق احل�رسية يف تايالند هي 

االأقل �ضيوعًا مقارنة باالإ�ضاءة النف�ضية اأو اجل�ضدية اجلن�ضية.
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املئوية  والن�ضب  املعيارية  واالنحرافات  احل�ضابية  املتو�ضطات   )4( اجلدول  ويو�ضح 
والتقومي ال�ضتجابات اأفراد العينة مل�ضتوى االإ�ضاءة على املجال اجلن�ضي.

الجدول (4) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية والتقويم 

الستجابات أفراد العينة لمستوى اإلساءة على المجال الجنسي

الرقم 
الرتتيبي

الرقم 
املتو�سط الفقراتالت�سل�سلي

احل�سابي
االنحراف 
املعياري

الن�سبة 
التقومياملئوية

متو�ضط58%2.310.74العالقة اجلن�ضية )املعا�رسة( بيننا روتينية باردة.134

متو�ضط57%2.280.79يجربين على معا�رسته حتى حني ال اأكون م�ضتعدة لذلك.241

متو�ضط57%2.270.75زوجي ال يداعبني قبل املعا�رسة.335

متو�ضط55%2.190.70ال يراعي احتياجاتي اأثناء معا�رستي.439

متو�ضط55%2.190.71يتجاهل م�ضاعري واأحا�ضي�ضي اأثناء عملية املعا�رسة.540

متو�ضط54%2.160.66يجربين على اأو�ضاع ال تريحني اأثناء املعا�رسة.636

متو�ضط52%2.080.60ميتنع زوجي عن معا�رستي.737

متو�ضط52%2.060.599ميار�ص املعا�رسة معي بقوة وعنف.838

متو�ضط55%2.190.58الدرجة الكلية للمجال اجلن�سي
متو�ضط55%2.200.49الدرجة الكلية للإ�ساءة

* الدرجة الكلية لكل فقرة )4( 

اجلن�ضية  »العالقة  هي:  �ضيوعًا  اجلن�ضية  الفقرات  اأعلى  اأن   )4( اجلدول  من  يالحظ 
)املعا�رسة( بيننا روتينية باردة« بن�ضبة )58%( وفوق املتو�ضط، واملتو�ضط العام لالإ�ضاءة 

اجلن�ضية �ضد الزوجة م�ضاوية للمتو�ضط الكلي لالإ�ضاءة بن�ضبة قدرها )%55( .
اهلل  رام  الزوجة يف حمافظة  اأن  )4، 5، و6( يالحظ  اجلداول  النتائج يف  ومن خالل 
والبرية تعاين من االإ�ضاءة من الزوج، حيث اإن متو�ضط االإ�ضاءة �ضد الزوجة كان )2.20( اأي 
بن�ضية مئوية مقدارها )55%( وهذا يوؤ�رس اإىل درجة متو�ضطة من االإ�ضاءة �ضد الزوجة يف 
حمافظة رام اهلل والبرية.وتتفق هذه النتيجة مع نتائج درا�ضة ال�ضبان )2010( التي تو�ضلت 
فيها اإىل اأن متو�ضط انت�ضار االإ�ضاءة الكلية للزوجة ال�ضعودية بلغت ن�ضبتها )65%( ، وكذلك 
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اجلهاز  نفذه  الذي  االأ�رسي  العنف  م�ضوحات  نتائج  التي وردت يف  االإح�ضائية  الن�ضب  مع 
امل�ضوحات  نتائج  مع  تتعار�ص  ال  وهي  العام 2005،  يف  الفل�ضطيني  لالإح�ضاء  املركزي 
، يف  للزوجة �ضد )%64.5(  النف�ضية  االإ�ضاءة  ن�ضبة  التي و�ضلت فيها  العاملية  والدرا�ضات 

حني اإن )42%( تعر�ضن للعنف اجل�ضدي )وزارة ال�ضوؤون االجتماعية، 2006( .
النف�ضية  االإ�ضاءة  متو�ضط  هو  الزوجة  �ضد  االإ�ضاءة  جماالت  يف  متو�ضط  اأعلى  وكان 
 )2.19( مبتو�ضط  اجلن�ضية  االإ�ضاءة  يليها   )%60.0( الن�ضبة  تعادل   )2.40( قدره  مبتو�ضط 
تعادل الن�ضبة )55%( ، يف حني كانت االإ�ضاءة اجل�ضدية هي االأدنى مبتو�ضط قدره )2.00( 
تعادل الن�ضبة )50%( .وهذا يتوافق مع ما تو�ضلت اإليه درا�ضة ال�ضبان )2010( باأن االإ�ضاءة 
Sirisuny�(  للنف�ضية هي االأكرث �ضيوعًا لالإ�ضاءة اإىل الزوجة، وكذلك درا�ضة �ضريي�ضونيالوك
aluck, 2004( التي اأظهرت اأن االإ�ضاءة النف�ضية هي االأكرث �ضيوعًا يف املناطق احل�رسية يف 

تايالند، يليها االإ�ضاءة اجلن�ضية.
وقد يرجع انخفا�ص ن�ضبة االإ�ضاءة اجلن�ضية اإىل تردد الزوجات يف االإف�ضاح عن حالة 
االإ�ضاءة يف هذا املجال الأبعاد اجتماعية، والنظرة املجتمعية للحديث يف هذا املجال بحرية 
ودون قيود تتعلق بالعادات والتقاليد، والفهم اخلاطئ للبعد الديني يف هذه االأمور اجلن�ضية 

�ضمن احلدود الرتبوية والعلمية.
لدى  والثقافة  الوعي  زيادة  اإىل  تن�ضب  فقد  اجل�ضدية،  االإ�ضاءة  ن�ضبة  انخفا�ص  اأما 
االأزواج، وخ�ضية الزوج من ظهور االآثار اجل�ضدية، وبالتايل التعرف اإىل اآثار العنف اجل�ضدي 

من االآخرين.
النتائج املتعلقة بال�ضوؤال الثاين: وين�ص على: »هل توجد فروق دالة اإح�سائياً  ◄

والبرية  اهلل  رام  الزوجات يف حمافظة  �سد  املوجهة  االإ�ساءة  م�ستوى  يف 
مبجاالتها املختلفة تبعاً الختلف حالة العمل للزوجة، والفرق يف العمر 
التعليمي للزوج والزوجة، وجمال  االأبناء، وامل�ستوى  الزوجني، وعدد  بني 

عمل الزوج، وامل�ستوى االقت�سادي للأ�رضة«؟ .
لالإجابة عن هذا ال�ضوؤال ُعر�ضت النتائج تبعًا للمتغريات كاالآتي: 

املعيارية . 1 واالنحرافات  احل�ضابية  املتو�ضطات  ح�ضبت  حيث  املراأة:  عمل  متغري 
 )t( مل�ضتوى االإ�ضاءة يف املجاالت املختلفة للزوجة تبعًا لهذا املتغري، كما ا�ضتخدم اختبار

ملعرفة داللة الفروق بني هذه املتو�ضطات واملبينة نتائجه يف اجلدول االآتي: 
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الجدول (5) 
نتائج اختبار (t) للعينات المستقلة لداللة الفروق في متوسطات مستوى اإلساءة 

تبعًا لمتغير حالة العمل للزوجة

م�ستوى الداللة (α) قيمة (t) االنحراف املعيارياملتو�سطالعددحالة العملاملجال

النف�ضي
782.200.61تعمل

3.67 -0.00** 1742.490.55ال تعمل
252املجموع

اجل�ضدي
1742.020.46تعمل

1.17 -0.24 782.140.59ال تعمل
252املجموع

اجلن�ضي
782.090.53تعمل

1.03 -0.30 1742.240.47ال تعمل
252املجموع

الكلي

1742.490.55تعمل
2.22 -0.02* 781.940.53ال تعمل

252املجموع

 )0.01≤α( دال إحصائيا عند مستوى ** ، )0.05≤α( دال إحصائيا عند مستوى *

العينة على املجالني  الداللة املح�ضوب من  اأن قيمة م�ضتوى  يت�ضح من اجلدول )5( 
)اجل�ضدي، اجلن�ضي( تبعًا ملتغري حالة العمل للزوجة قد بلغت على التوايل )0.24، 0.30( ، 
وهذه القيم اأكرب من قيمة م�ضتوى الداللة املحدد للدرا�ضة )α≥0.05( اأي اأننا نقبل الفر�ضية 
ال�ضفرية على هذه املجاالت.ويعني ذلك عدم وجود فروق ذات داللة اإح�ضائية على م�ضتوى 
الداللة )α≥0.05( يف درجة االإ�ضاءة تبعًا ملتغري حالة العمل للزوجةعلى هذه املجاالت.

اأما بالن�ضبة للمجال النف�ضي والدرجة الكلية فقد بلغت قيمة م�ضتوى الداللة املح�ضوب من 
للدرا�ضة  املحدد  الداللة  م�ضتوى  قيمة  من  اأقل  القيم  وهذه   ،  )0.02  ،0.00( عليها  العينة 
)α≥0.05( .اأي اأننا نرف�ص الفر�ضية ال�ضفرية على املجال النف�ضي، وعلى الدرجة الكلية، 
)α≥0.05( يف درجة  الداللة  اإح�ضائية على م�ضتوى  ويعني ذلك وجود فروق ذات داللة 
االإ�ضاءة تبعًا ملتغري التخ�ض�ص على املجال النف�ضي وعلى الدرجة الكلية.وقد كانت الفروق 
على املجال النف�ضي ل�ضالح الزوجة التي ال تعمل، اأما على الدرجة الكلية فقد كانت الفروق 

ل�ضالح الزوجة العاملة.
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اأكرث من الزوجة  اأن الزوجة التي ال تعمل تتعر�ص لالإ�ضاءة  اإىل  النتيجة  وتوؤ�رس هذه 
احلربي )2007(  درا�ضة  النتيجة مع  النف�ضي.وتوافقت هذه  املجال  تعمل خا�ضة يف  التي 
التي تو�ضلت اإىل اأن االإ�ضاءة اإىل الزوجة غري العاملة اأدنى منها للزوجة العاملة يف القيا�ص 
الكلي، و�ضمن جمال االإ�ضاءة النف�ضية ب�ضكل خا�ص، وكذلك درا�ضة ال�ضبان )2010( التي 

اأظهرت فروقًا يف االإ�ضاءة �ضمن املجال النف�ضي تعزى حلالة العمل للزوجة.
اأن الزوجة التي تعمل يكون لها م�ضدر دخل مادي  النتيجة باعتبار  وقد تف�رس هذه 
تعتمد عليه اإذا ما تعر�ضت الأي موقف يف حياتها، ويوفر لها م�ضاندة اجتماعية من الزمالء 
واالأ�رسة، ويوفر لها تغيرياً خالل وجودها يف مكان عملها، وينعك�ص ذلك على نظرة الزوج 
وتقديره لها يف جمتمع يحركه االقت�ضاد، اإ�ضافة اإىل ما يعك�ضه عمل الزوجة على تطوير يف 

�ضخ�ضيتها ومهاراتها يف حل امل�ضكالت االأ�رسية باحلوار والنقا�ص.
احل�ضابية . 2 املتو�ضطات  ح�ضبت  حيث  الزوجني:  بني  العمر  يف  الفرق  متغري 

واالنحرافات املعيارية مل�ضتوى االإ�ضاءة يف املجاالت املختلفة للزوجة تبعًا لهذا املتغري، 
واملبينة نتائجه يف اجلدول االآتي: 

الجدول (6) 
درجة اإلساءة للزوجة تبعًا لمتغير الفرق في العمر بين الزوجين

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدد (n) الفرق يف العمر بال�سنوات

1282.390.58اأقل من 5
10 -5932.360.57

312.590.60اأعلى من 10
2522.400.58الدرجة الكلية

بني  العمر  يف  الفرق  باختالف  االإ�ضاءة  جمال  اختالف  فيو�ضح   ،  )7( اجلدول  اأما 
الزوجني من خالل ح�ضاب اختبار )F( لتحديد م�ضادر هذه الفروق.

الجدول (7) 
نتائج تحليل التباين األحادي لدرجات الفروق في اإلساءة تبعًا لمتغير الفرق في العمر بين الزوجين

جمموع امل�سدراملجال
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
م�ستوى قيمة (F) املربعات

 (α) الداللة

النف�ضي
1.3520.68بني املجموعات

2.010.14 83.862490.34داخل املجموعات
85.22251املجموع
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جمموع امل�سدراملجال
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
م�ستوى قيمة (F) املربعات

 (α) الداللة

اجل�ضدي
0.98820.49بني املجموعات

2.170.12 56.572490.23داخل املجموعات
57.55251املجموع

اجلن�ضي
1.6020.80بني املجموعات

2.400.09 82.842490.33داخل املجموعات
84.44251املجموع

الكلي

1.3020.65بني املجموعات
2.740.07 58.912490.24داخل املجموعات

60.20251املجموع

 )0.05≤α( دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

جميع  على  العينة  من  املح�ضوب  الداللة  م�ضتوى  قيمة  اأن   )7( اجلدول  من  يت�ضح 
على  بلغت  قد  الزوجني  بني  العمر  يف  الفرق  ملتغري  تبعا  الكلية  الدرجة  وعلى  املجاالت 
الداللة املحدد  اأكرب من قيمة م�ضتوى  القيم  ، وهذه  التوايل )0.13، 0.11، 0.09، 0.06( 
الدرجة  وعلى  املجاالت،  على هذه  ال�ضفرية  الفر�ضية  نقبل  اأننا  .اأي   )0.05≤α( للدرا�ضة 
تتعر�ص  التي  االإ�ضاءة  درجة  يف  يوؤثر  ال  الزوجني  بني  العمر  فارق  اأن  ذلك  الكلية.ويعني 
التي  درا�ضة احلربي )2007(  نتائج  النتيجة مع  توافقت هذه  الزوجة من زوجها.وقد  لها 
العمر بني  الفرق يف  اإىل متغري  الزوجة تعزى  اإىل  االإ�ضاءة  اإىل وجود فروق يف  مل تتو�ضل 

الزوجني.
اأن الفرق يف العمر بني الزوجني لدى عينة الدرا�ضة  وقد تف�رس هذه النتيجة باعتبار 
مل يتجاوز فرق الع�رس �ضنوات لدى )88%( من جممل العينة، وبالتايل كان الزوجان �ضمن 
املدى املالئم للفرق يف العمر بني الزوجني كما اأ�ضار املهدي )2007( ، بحيث يبقى الزوجان 
االأدنى من  احلد  ل�ضالح  واالهتمامات  االأفكار  تتوافق  وبالتايل  اجليل،  نف�ص  اإىل  ينتميان 

اخلالفات واالختالفات.
املعيارية . 3 واالنحرافات  احل�ضابية  املتو�ضطات  ح�ضبت  حيث  االأبناء:  عدد  متغري 

يف  نتائجه  واملبينة  املتغري،  لهذا  تبعًا  للزوجة  املختلفة  املجاالت  يف  االإ�ضاءة  مل�ضتوى 
اجلدول االآتي: 
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الجدول (8) 
درجة اإلساءة للزوجة تبعًا لمتغير عدد األبناء

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدد (n) عدد االأبناء

21022.100.49 فاأدنى
5 -3902.190.49

602.380.45اأكرث من 5

2522.200.49الدرجة الكلية

خالل  من  االأبناء  عدد  باختالف  االإ�ضاءة  جمال  اختالف  فيو�ضح   ،  )9( اجلدول  اأما 
ح�ضاب اختبار )F( لتحديد م�ضادر هذه الفروق.

الجدول (9) 
نتائج تحليل التباين األحادي لدرجات الفروق في اإلساءة تبعًا لمتغير عدد األبناء

جمموع امل�سدراملجال
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
م�ستوى قيمة (F) املربعات

 (α) الداللة

النف�ضي 
4.9722.49بني املجموعات

7.710.00** 80.252490.32داخل املجموعات
85.22251املجموع

اجل�ضدي
1.51920.76بني املجموعات

3.380.03* 56.032490.23داخل املجموعات
57.55251املجموع

اجلن�ضي
3.5021.75بني املجموعات

5.390.00** 80.942490.33داخل املجموعات
84.44251املجموع

الكلي
3.0021.50بني املجموعات

6.540.00** 57.202490.23داخل املجموعات
60.20251املجموع

 )0.01≤α( دال إحصائيا عند مستوى ** ، )0.05≤α( دال إحصائيا عند مستوى *
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جميع  على  العينة  من  املح�ضوب  الداللة  م�ضتوى  قيمة  اأن   )9( اجلدول  من  يت�ضح 
املجاالت، وعلى الدرجة الكلية تبعًا ملتغري عدد االأبناء، قد بلغت على التوايل )0.00( ، 
وهذه القيمة اأقل من قيمة م�ضتوى الداللة املحدد للدرا�ضة )α≥0.05( ؛ اأي اأننا نرف�ص 
فروق  وجود  ذلك  الكلية.ويعني  الدرجة  وعلى  املجاالت  هذه  على  ال�ضفرية  الفر�ضية 
ملتغري  تبعًا  االإ�ضاءة  درجة  يف   )0.05≤α( الداللة  م�ضتوى  على  اإح�ضائية  داللة  ذات 

االأبناء. عدد 
باختبار  االأحادي  التباين  حتليل  واأتبع  الفروق،  كانت  من  ل�ضالح  حتديد  اأجل  ومن 

)LSD( للمقارنات البعدية، واجلدول )10( يبني ذلك: 

الجدول (10) 
نتائج اختبارLSD للمقارنات البعدية لداللة الفروق في اإلساءة تبعًا لمتغير عدد األبناء

النف�ضي 

اأكرث من 35- 25 فاأدنىاملتو�سطاملقارنات

22.25 فاأدنى
5 -32.44*0.19 -

- 0.36*2.60اأكرث من 5

اجل�ضدي

اأكرث من 35- 25 فاأدنىاملتو�سطاملقارنات

- 21.94 فاأدنى
5 -31.97

- 0.17*- 0.19*2.13اأكرث من 5

اجلن�ضي

اأكرث من 35- 25 فاأدنىاملتو�سطاملقارنات

22.11 فاأدنى
5 -32.15

- 0.25*- 0.29*2.40اأكرث من 5

الدرجة الكلية 

اأكرث من 35- 25 فاأدنىاملتو�سطاملقارنات

22.10 فاأدنى
5 -32.19

- 0.19*- 0.28*2.38اأكرث من 5

 )0.05≤α( دال إحصائيا عند مستوى *
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يت�ضح من خالل اجلدول )10( ما ياأتي: 
يف  الزوجات  لدى  النف�ضي  املجال  �ضمن  ال�ضائعة  االإ�ضاءة  درجة  يف  فروق  وجود 
حمافظة رام اهلل والبرية تبعًا ملتغري عدد االأبناء بني اثنني فاأدنى و )3- 5( اأبناء ل�ضالح 
الفئة الثانية، وبني اثنني فاأدنى واأكرث من خم�ضة اأبناء ل�ضالح الفئة االأكرث من خم�ضة اأبناء.

ووجود فروق يف درجة االإ�ضاءة ال�ضائعة �ضمن املجال اجل�ضدي لدى الزوجات يف حمافظة 
رام اهلل والبرية تبعًا ملتغري عدد االأبناء بني اثنني فاأدنى، وبني اأكرث من خم�ضة اأبناء ل�ضالح 
الفئة الثانية، وبني )3- 5( اأبناء واأكرث من خم�ضة ل�ضالح الفئة الثانية اأي�ضًا.وكذلك كانت 
قبل  من  للزوجة  االإ�ضاءة  درجة  كانت  حيث  الكلية،  والدرجة  اجلن�ضي  املجال  يف  الفروق 

زوجها تزداد مع زيادة عدد االأبناء لدى االأ�رسة.
تعر�ص  اأن  اإىل  اأ�ضارت  التي   )Yount, 2005( يونت  درا�ضة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق 
اأن زيادة عدد االأبناء  اأوالد، وقد يف�رس ذلك باعتبار  اإذا كان لديها  الزوجة لالإ�ضاءة يزداد 
خا�ضة  االأ�رسة،  عاتق  على  امللقاة  االأعباء  يزيد  االأ�رسة  اأفراد  عدد  وبالتايل  االأ�رسة،  يف 
يف اجلانب االقت�ضادي يف ظل الظروف ال�ضعبة التي يعي�ضها املجتمع الفل�ضطيني وحجم 
امل�ضوؤوليات يف الرتبية واملتابعة لالأبناء، واأثر ذلك على ال�ضغوط التي تقع على الوالدين 

وتنعك�ص �ضلبًا على اال�ضتقرار االأ�رسي والعالقة بني الزوجني.
املتو�ضطات . 4 ح�ضبت  حيث  والزوجة:  الزوج  من  لكل  التعليمي  امل�ضتوى  متغري 

احل�ضابية واالنحرافات املعيارية مل�ضتوى االإ�ضاءة يف املجاالت املختلفة للزوجة تبعًا لهذا 
املتغري، واملبينة نتائجه يف اجلدول االآتي: 

الجدول (11) 
درجة اإلساءة للزوجة تبعًا لمتغير المستوى التعليمي للزوجين

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدد (n) امل�ستوى التعليمي

ثانوي فاأدنى
1442.250.54للزوج

1232.270.58للزوجة

دبلوم/ جامعي
872.120.42للزوج

1192.120.36للزوجة

ماج�ضتري فاأعلى
212.140.36للزوج

102.150.51للزوجة

الدرجة الكلية
2522.200.49للزوج

2522.200.49للزوجة
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من  لكل  التعليمي  امل�ضتوى  باختالف  االإ�ضاءة  اختالف  فيو�ضح   ،  )12( اجلدول  اأما 
الزوج والزوجة من خالل ح�ضاب اختبار )F( لتحديد م�ضادر هذه الفروق.

الجدول (12) 
نتائج تحليل التباين األحادي لدرجات الفروق في الدوافع تبعًا لمتغير المستوى التعليمي للزوجين

جمموع امل�سدراملجال
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
م�ستوى الداللة قيمة (F) املربعات

 (α)

النف�ضي

للزوج

2.5421.27بني املجموعات

3.820.02* 82.682490.33داخل املجموعات

85.22251املجموع

للزوجة

6.2223.11بني املجموعات

9.800.00** 79.002490.32داخل املجموعات

85.22251املجموع

اجل�ضدي

للزوج

2.0121.00بني املجموعات

4.500.01** 55.542490.22داخل املجموعات

57.55251املجموع

للزوجة

0.6220.31بني املجموعات

1.370.26 56.932490.23داخل املجموعات

57.55251املجموع

اجلن�ضي

للزوج

0.0420.02بني املجموعات

0.050.95 84.402490.34داخل املجموعات

84.44251املجموع

للزوجة

0.1820.09بني املجموعات

0.260.77 84.262490.34داخل املجموعات

84.44251املجموع



40

د. محمد  أحمد شاهنيواقع اإلساءة ضد الزوجات في محافظة رام اهلل والبيرة في ضوء بعض املتغيرات

جمموع امل�سدراملجال
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
م�ستوى الداللة قيمة (F) املربعات

 (α)

الكلي

للزوج

.0.99249بني املجموعات

2.080.13 59.212490.24داخل املجموعات

60.20251املجموع

للزوجة

1.3620.68بني املجموعات

2.570.07 58.842490.27داخل املجموعات

60.20251املجموع

 )0.01≤α( دال إحصائيا عند مستوى ** ، )0.05≤α( دال إحصائيا عند مستوى *

من  املح�ضوب  الداللة  م�ضتوى  قيمة  اأن   )12( اجلدول  نتائج  خالل  من  يت�ضح 
الدرجة  وعلى  اجلن�ضي  املجال  على  للزوج  التعليمي  امل�ضتوى  ملتغري  تبعًا  العينة 
الداللة  م�ضتوى  قيمة  بلغت  كما   ،  )0.12  ،0.94( التوايل  على  بلغت  قد  الكلية 
اجل�ضدي  املجال  على  للزوجة  التعليمي  امل�ضتوى  ملتغري  تبعًا  العينة  من  املح�ضوب 
القيم  وهذه   ،  )0.06  ،0.76  ،0.25( التوايل  على  الكلية  الدرجة  وعلى  واجلن�ضي، 
الفر�ضية  نرف�ص  اأننا  اأي   )0.05≤α( للدرا�ضة  املحدد  الداللة  م�ضتوى  قيمة  من  اأقل 
)النف�ضي  ملجاالت  بالن�ضبة  الكلية.اأما  الدرجة  وعلى  املجاالت  هذه  على  ال�ضفرية 
املح�ضوب  الداللة  م�ضتوى  قيمة  بلغت  فقد  للزوج،  التعليمي  للم�ضتوى  تبعًا  واجل�ضدي( 
م�ضتوى  قيمة  بلغت  فقد  للزوجة  وبالن�ضبة   ،  )0.01  ،0.02( التوايل  على  العينة  من 
اأقل من قيمة  القيم  ، وهذه  العينة على املجال اجل�ضدي )0.00(  الداللة املح�ضوب من 
على  ال�ضفرية  الفر�ضية  نرف�ص  اأننا  اأي   )0.05≤α( للدرا�ضة  املحدد  الداللة  م�ضتوى 

املجاالت. هذه 
باختبار  االأحادي  التباين  حتليل  اأتبع  الفروق  كانت  من  ل�ضالح  حتديد  اأجل  ومن 

)LSD( للمقارنات البعدية، واجلدول )13( يبني ذلك: 
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الجدول (13) 
نتائج اختبار LSD للمقارنات البعدية لداللة الفروق في اإلساءة تبعًا لمتغير المستوى التعليمي للزوجين 

امل�ضتوى 
التعليمي 

للزوج 

النف�ضي 

ماج�ستري فاأعلىدبلوم/ جامعيثانوي فاأدنىاملتو�سطاملقارنات

- 0.27*- 0.18*2.49ثانوي فاأدنى
2.31دبلوم/ جامعي

2.21ماج�ضتري فاأعلى

اجل�ضدي

ماج�ستري فاأعلىدبلوم/ جامعيثانوي فاأدنىاملتو�سطاملقارنات

- 0.19*2.06ثانوي فاأدنى
1.87دبلوم/ جامعي

2.04ماج�ضتري فاأعلى

امل�ضتوى 
التعليمي 

للزوجة
النف�ضي

ماج�ستري فاأعلىدبلوم/ جامعيثانوي فاأدنىاملتو�سطاملقارنات

- 0.41*- 0.30*2.56ثانوي فاأدنى
2.26دبلوم/ جامعي

2.1476ماج�ضتري فاأعلى

 )0.05≤α( دال إحصائيا عند مستوى *

يت�ضح من خالل اجلدول )13( ما ياأتي: 
امل�ضتوى التعليمي للزوج: وجود فروق يف درجة االإ�ضاءة ال�ضائعة لدى الزوجات يف  -

حمافظة رام اهلل والبرية تبعًا للمجال النف�ضي بني دبلوم/ جامعي وثانوي فاأدنى ل�ضالح 
الفئة الثانية، وبني ماج�ضتري فاأعلى وثانوي فاأدنى ل�ضالح الفئة الثانية اأي�ضًا.كذلك وجود 
فروق يف درجة االإ�ضاءة ال�ضائعة لدى الزوجات يف حمافظة رام اهلل والبرية تبعًا للمجال 

اجل�ضدي بني دبلوم/ جامعي وثانوي فاأدنى ل�ضالح الفئة الثانية.
امل�ضتوى التعليمي للزوجة: وجود فروق يف درجة االإ�ضاءة ال�ضائعة لدى الزوجات  -

يف حمافظة رام اهلل والبرية تبعًا للمجال النف�ضي بني دبلوم/ جامعي وثانوي فاأدنى ل�ضالح 
الفئة الثانية، وبني ماج�ضتري فاأعلى وثانوي فاأدنى ل�ضالح الفئة الثانية اأي�ضًا.

الزوجات  باأن   ،  )2007( احلربي  درا�ضة  اإليه  تو�ضلت  ما  مع  النتيجة  هذه  وتتوافق 
االأعلى  امل�ضتوى  اأن  يعني  املنخف�ضة.وهذا  العلمية  امل�ضتويات  اإليهن كنَّ من ذوي  امل�ضاء 
من تعليم الزوجة قد يحميها اإىل حد ما من اإ�ضاءة زوجها لها، باعتبار اأن م�ضتوى التعليم 
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باألفاظ  لها  النف�ضية  لالإ�ضاءة  قبوله  عدم  اأو  وت�ضاهله،  الزوج  نظرة  على  ينعك�ص  للزوجة 
تت�ضمن االإهانة اأو اال�ضتهزاء، وكذلك نظرة الزوجة وقبولها اأو حتملها لالإهانة من الزوج اإذا 
كان م�ضتواها التعليمي اأقل منه.والنتيجة تتوافق اأي�ضًا مع نتائج درا�ضة ال�ضبان )2010( 
التي وجدت فروقًا يف املجال النف�ضي لالإ�ضاءة باختالف م�ضتوى التعليم لها، ودرا�ضة يونت 
م�ضتواها  كان  كلما  لالإ�ضاءة،  الزوجة  تعر�ص  درجة  زيادة  اأظهرت  التي   )Yount, 2005(

الدرا�ضي اأدنى من زوجها، وبالتايل حتملها لالإ�ضاءة.
تعليم  م�ضتوى  توؤ�رسباأن  تعليمًا،  االأقل  الزوج  ل�ضالح  فالفروق  للزوج،  بالن�ضبة  اأما 
الزوج  النظرة جتاه  اإىل  االإ�ضاءة لزوجته.وقد يعود ذلك  الزوج يف حد ذاته يوؤثر يف درجة 
يف البيئة العربية واالإ�ضالمية التي تعطي الزوج نوعًا ما مكانة اأعلى من الزوجة وحقه يف 
القوامة باعتباره امل�ضئول عن الرعاية واحلماية ح�ضب ما هو متعارف عليه لدى الكثريين، 
لدى الرجال االأدنى تعليمًا مقارنة مبن لديهم  اأكرث ر�ضوخًا واأثراً  حيث تكون هذه االأفكار 

م�ضتوى عال من التعليم.
متغري جمال عمل الزوج: حيث ح�ضبت املتو�ضطات احل�ضابية واالنحرافات املعيارية . 5

يف  نتائجه  واملبينة  املتغري،  لهذا  تبعًا  للزوجة  املختلفة  املجاالت  يف  االإ�ضاءة  مل�ضتوى 
اجلدول االآتي: 

الجدول (14) 
درجة اإلساءة للزوجة تبعًا لمتغير مجال عمل الزوج

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدد (n) جمال عمل الزوج

832.200.41اأعمال حرة
362.180.47وظيفة اإدارية

232.180.31وظيفة تربوية
112.010.63الطبي
81.890.76الفني

112.420.41الع�ضكري
722.220.52متقاعد

82.360.87جماالت اأخرى
2522.200.49الدرجة الكلية
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اأما اجلدول )15( ، فيو�ضح اختالف جمال االإ�ضاءة باختالف جمال عمل الزوج من 
خالل ح�ضاب اختبار )F( لتحديد م�ضادر هذه الفروق.

الجدول (15) 
نتائج تحليل التباين األحادي لدرجات الفروق في اإلساءة تبعًا لمتغير مجال عمل الزوج

جمموع امل�سدراملجال
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
م�ستوى الداللة قيمة (F) املربعات

 (α)

النف�ضي
2.0970.30بني املجموعات

88.0.53 83.132440.34داخل املجموعات
85.22251املجموع

اجل�ضدي
1.4570.21بني املجموعات

90.0.51 56.102440.23داخل املجموعات
57.55251املجموع

اجلن�ضي
3.7170.53بني املجموعات

1.600.14 80.732440.33داخل املجموعات
84.44251املجموع

الكلي

1.9970.28بني املجموعات
1.190.31 58.212440.24داخل املجموعات

60.20251املجموع

 )0.05≤α( دال إحصائياً عند مستوى الداللة *

ويو�ضح اجلدول )15( اأن قيمة )F( غري دالة عند م�ضتوى )α≥0.05( يف الدرجة الكلية 
لالإ�ضاءة اإىل الزوجة، وكذلك يف جماالت االإ�ضاءة كافة، مما ي�ضري اإىل عدم وجود فروق ذات 
داللة اإح�ضائية يف االإ�ضاءة اإىل الزوجة باختالف مهنة الزوج، واأن مهنة الزوج ال توؤثر على 
اإ�ضاءة الزوج اإىل زوجته.وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج درا�ضة احلربي )2007( ، ودرا�ضة 
هذه  تف�رس  الزوج.وقد  مهنة  باختالف  االإ�ضاءة  يف  فروقًا  تظهر  مل  التي   )2010( ال�ضبان 
النتيجة من خالل اأن وظيفة الزوج ال يكون لها التاأثري يف ظل العادات والتقاليد ال�ضائدة 
يف املجتمع، باعتبار قدرة الزوج على معاملة الزوجة بالطريقة التي يراها، مهما اختلفت 

وظيفته اأو جمال عمله.
احل�ضابية . 6 املتو�ضطات  ح�ضبت  حيث  لالأ�رسة:  االقت�ضادي  امل�ضتوى  متغري 

واالنحرافات املعيارية مل�ضتوى االإ�ضاءة يف املجاالت املختلفة للزوجة تبعًا لهذا املتغري، 
واملبينة نتائجه يف اجلدول االآتي: 
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الجدول (16) 
درجة اإلساءة للزوجة تبعًا لمتغير المستوى االقتصادي لألسرة

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعدد (n) امل�ستوى االقت�سادي للأ�رضة

272.130.42مرتفع
1982.150.45متو�ضط

272.630.60منخف�ص

2522.200.49الدرجة الكلية

امل�ضتوى  يف  الفرق  باختالف  االإ�ضاءة  جمال  اختالف  فيو�ضح   ،  )17( اجلدول  اأما 
االقت�ضادي لالأ�رسة من خالل ح�ضاب اختبار )F( لتحديد م�ضادر هذه الفروق.

الجدول (17) 
 نتائج تحليل التباين األحادي لدرجات الفروق في اإلساءة تبعًا لمتغير المستوى االقتصادي لألسرة

جمموع امل�سدراملجال
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
م�ستوى الداللة قيمة (F) املربعات

 (α)

النف�ضي

9.0524.53بني املجموعات

14.800.00** 76.172490.31داخل املجموعات

85.22251املجموع

اجل�ضدي

4.4922.24بني املجموعات

10.530.00** 53.062490.21داخل املجموعات

57.55251املجموع

اجلن�ضي

4.9922.50بني املجموعات

7.820.00** 79.452490.32داخل املجموعات

84.44251املجموع

الكلي

5.7522.88بني املجموعات
13.150.00** 54.452490.22داخل املجموعات

60.20251املجموع

 )0.01≤α( دال إحصائيا عند مستوى ** ، )0.05≤α( دال إحصائيا عند مستوى *
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جميع  على  العينة  من  املح�ضوب  الداللة  م�ضتوى  قيمة  اأن   )17( اجلدول  من  يت�ضح 
جماالت وعلى الدرجة الكلية تبعا ملتغري امل�ضتوى االقت�ضادي لالأ�رسة قد بلغت على التوايل 
اأننا  .اأي   )0.05≤α( اأقل من قيمة م�ضتوى الداللة املحدد للدرا�ضة )0.00( ، وهذه القيمة 
نرف�ص الفر�ضية ال�ضفرية على هذه املجاالت، وعلى الدرجة الكلية، ويعني ذلك وجود فروق 
اإح�ضائية على م�ضتوى الداللة )α≥0.05( يف درجة االإ�ضاءة تبعًا ملتغري عدد  ذات داللة 

االأبناء.
باختبار  االأحادي  التباين  حتليل  اُتبع  الفروق،  كانت  من  ل�ضالح  حتديد  اأجل  ومن 

)LSD( للمقارنات البعدية، واجلدول )18( يبني ذلك: 

الجدول (18) 
نتائج اختبارLSD للمقارنات البعدية لداللة الفروق في اإلساءة تبعًا لمتغير المستوى االقتصادي لألسرة 

النف�ضي 

منخف�سمتو�سطمرتفعاملتو�سطاملقارنات

2.19مرتفع
2.36متو�ضط

- 0.57*- 0.74*2.93منخف�ص

اجل�ضدي

منخف�صمتو�ضطمرتفعاملتو�ضطاملقارنات
- 2.03مرتفع

1.94متو�ضط
- 0.43*- 0.35*2.38منخف�ص

اجلن�ضي

منخف�صمتو�ضطمرتفعاملتو�ضطاملقارنات
2.18مرتفع

2.14متو�ضط
- 0.46*- 0.42*2.60منخف�ص

الدرجة الكلية 

منخف�صمتو�ضطمرتفعاملتو�ضطاملقارنات
2.13مرتفع

2.15متو�ضط
- 0.49*- 0.50*2.63منخف�ص

 )0.05≤α( دال إحصائيا عند مستوى *



46

د. محمد  أحمد شاهنيواقع اإلساءة ضد الزوجات في محافظة رام اهلل والبيرة في ضوء بعض املتغيرات

يت�ضح من خالل اجلدول )18( وجود فروق يف درجة االإ�ضاءة ال�ضائعة لدى الزوجات 
يف حمافظة رام اهلل والبرية تبعًا ملتغري امل�ضتوى االقت�ضادي لالأ�رسة على جميع املجاالت، 
امل�ضتوى املرتفع  االقت�ضادي املنخف�ص لالأ�رسة وبني  امل�ضتوى  الكلية بني  الدرجة  وعلى 
ل�ضالح  املرتفع  وبني  لالأ�رسة  املتو�ضط  االقت�ضادي  امل�ضتوى  وبني  املنخف�ص،  ل�ضالح 
املتو�ضط.وهذا يعني اأن درجة االإ�ضاءة اإىل الزوجة تزداد كلما انخف�ص امل�ضتوى االقت�ضادي 
بارتباطه  ف�رس  الذي  االأ�رسة  اأفراد  عدد  بزيادة  املتعلقة  النتيجة  مع  يتوافق  وهو  لالأ�رسة، 

بالتبعات االقت�ضادية بالدرجة االأوىل.
 )Hoffman et al., 1994( وتتوافق هذه النتيجة مع ما اأ�ضار اإليه هوفمان وزمالوؤه
من اأن عدم كفاية دخل االأ�رسة اأو عدم ثباته هي من العوامل التي تعوق الزوج عن حتقيق 
الثقة وعدم الكفاءة،  ذاته، وتزيد من عدوانيته نتيجة احلرمان واالإحباط و�ضعوره بنق�ص 
املادية.كذلك  الناحية  من  ومتطلباتها  االأ�رسة  بتوقعات  الوفاء  على  قدرته  عدم  الإدراكه 
عك�ضية  عالقة  هنالك  اأن  وجدت  التي   )Yount, 2005( يونت  درا�ضة  مع  النتيجة  توافقت 
بني رفاهة االأ�رسة واالإ�ضاءة اجل�ضدية.لكن النتيجة هذه تعار�ضت مع نتائج درا�ضة احلربي 
)2007( التي مل تظهر فروقًا يف االإ�ضاءة تعزى للو�ضع االقت�ضادي لالأ�رسة، وكذلك ما اأ�ضار 
اإليه بايرن وزمالوؤه )Byrne et al., 1999( من اأن امل�ضتوى االقت�ضادي لالأ�رسة ال يرتبط 

بوقوع االإ�ضاءة للزوجة.
واإجمااًل، فاإن النتائج ت�ضري اإىل �رسورة اإجراء مزيد من الدرا�ضات املتعمقة يف جمال 
اإليها،  امل�ضاء  اإىل زوجته  امل�ضيء  الزوج  �ضخ�ضية  بديناميات  تتعلق  الزوجة،  االإ�ضاءة �ضد 
خالل  من  الفل�ضطيني  املجتمع  يف  االأفراد  لدى  املفرت�ص  العام  الوعي  من  الرغم  فعلى 
التعليم املرتفعة، فاإن درجة االإ�ضاءة للزوجة من قبل زوجها تعُد مرتفعة،  موؤ�رسات ن�ضب 
النف�ضية  احلاجات  على  العمل  اإىل  اإ�ضافة  وم�ضاندة،  اإر�ضاد  اإىل  حاجتهم  اإىل  يوؤ�رس  مما 

واالجتماعية لدى الزوجات مبا ي�ضهم يف تكيفهن مع االأ�رسة وبيئتها اخلا�ضة.
التوصيات واملقرتحات: 

االعتبار . 1 واإعطاء  الزواج،  الزواج وبعد  قبل  واالأ�رسي  الزواجي  باالإر�ضاد  االهتمام 
لقدرة الزوجني على بناء اأ�رسة خا�ضة من اجلانب االقت�ضادي. 

االأخذ مببادئ التوافق بني الزوجني ومن خالل كل جوانب التوافق واالقت�ضادي، . 2
والنف�ضي، واجلن�ضي ومتطلباته. 

تدريب االأزواج على طرق حل امل�ضكالت واتخاذ القرارات. . 3
االإجراءات . 4 وتفعيل  جتاهه،  وواجباتها  زوجها  على  بحقوقها  الزوجة  توعية 

القانونية ودور موؤ�ض�ضات الرعاية للن�ضاء املعنفات. 
تو�ضيع جمال عمل املراأة وفتح االأبواب يف كل املجاالت اأمام املراأة للعمل. . 5
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املراجع واملصادر: 

أوالً- املراجع العربية: 
جرب، �ضحي )2008( . العنف �ضد املراأة: اأ�ضكاله وم�ضادره واآثاره، ورقة عمل بعنوان . 1

 . )http:// nonviolence. fr. gd /( العنف املدر�ضي، موقع اإلكرتوين
االأ�رسي– . 2 العنف  م�ضح   ،  )2006  -2005( الفل�ضطيني  لالإح�ضاء  املركزي  اجلهاز 

فل�ضطني. 
ر�ضالة . 3 لها،  املجتمع  وم�ضاندة  املراأة  �ضد  املوجه  العنف   .  )2007( �ضلمى  احلربي، 

ماج�ضتري غري من�ضورة، مكة املكرمة، كلية الرتبية- جامعة اأم القرى. 
ح�ضن، هبة )2003( . االإ�ضاءة اإىل املراأة، القاهرة: مكتبة االأجنلو امل�رسية. . 4
من . 5 عينة  لدى  االنتحار  وت�ضور  والعجز  بالياأ�ص  ال�ضعور   .  )2006( جمدي  الد�ضوقي، 

الزوجات الرا�ضدات املعر�ضات لالإ�ضاءة الزوجية، جملة االإر�ضاد النف�ضي، العدد )20( ، 
 .160 -53

نف�ضية . 6 درا�ضة  الثاين.  التقرير  امل�رسية:  االأ�رسة  يف  العنف   .  )2000( طريف  �ضوقي، 
ا�ضتك�ضافية، القاهرة: املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية. 

ال�ضبان، عبري بنت حممد )2010( . اأمناط االإ�ضاءة ال�ضائعة لدى الزوجات ال�ضعوديات . 7
يف مدينة مكة املكرمة، جملة جامعة اأم القرى للعلوم الرتبوية والنف�ضية، 2 )1( ، 54- 

 .144
طريف، فرج )2000( . االإ�ضاءة يف االأ�رس امل�رسية- التقرير الثاين، درا�ضة ا�ضتك�ضافية، . 8

القاهرة: املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية. 
عبد الرحمن، علي )2006( . العنف االأ�رسي »االأ�ضباب والعالج«، القاهرة: مكتبة االأجنلو . 9

امل�رسية. 
ع�ضكر، عبداهلل )2000( . مدخل اإىل التحليل النف�ضي الالكاين، القاهرة: مكتبة االأجنلو . 10

امل�رسية. 
علي، هبة )2003( . االإ�ضاءة اإىل املراأة، القاهرة: مكتبة االأجنلو امل�رسية. . 11
املهدي، حممد )2007( . فن ال�ضعادة الزوجية، القاهرة: مكتبة االأجنلو امل�رسية. . 12
وزارة ال�ضوؤون االجتماعية الفل�ضطينية )2009( ، حلقة نقا�ص حول العنف �ضد املراأة يف . 13
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املجتمع الفل�ضطيني، دائرة الدرا�ضات وال�ضيا�ضات. 
حتليلية، . 14 درا�ضة  االأ�رسي-  العنف   ،  )2006( الفل�ضطينية  االجتماعية  ال�ضوؤون  وزارة 

دائرة الدرا�ضات وال�ضيا�ضات. 

ثانياً- املراجع األجنبية: 
1. Byrne, C. A. , Resnick, H. S. , Kilpatrick, D. G. , Best, C. L. & Saunders, 

B. E. (1999) . The socio- economic impact of interpersonal violence on 
women.  Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67 (3) , 362- 
366. 

2. Chany, M. & Gladys, A. (2005) . Unraveling the rationale for a one- stop 
services under the family and child protection services units in Hong 
Kong. International- Social Words. 48 (4) , PP. 419- 428. 

3. Choi, S. Y. , Cheung, Y. W. , & Cheung, A. K. (2012) . Social isolation 
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