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قرى ال لدیھا فى بعض  وعالقتة بمستوى الطموحالزوجالزوجة من قبل  ضد  الممارسشكال العنفأ
 اینة المستوى التنموى بمحافظة الشرقیة متب

  ھدى أحمد الدیب–أیمن أحمد عكرش  - *مروة طنطاوى متولى عبدهللا
  مصر –  جامعة الزقازیق– كلیة الزراعة –قسم االقتصاد الزراعى 

 الملخص

ختبار إو،  التعرف على مستوى العنف ضد الزوجة وكل شكل من اشكالة فى القرى الثالث المدروسةالبحثأستھدف 
 ،الطموح وأبعادةًوایضا مستوى ،  القرى الثالث المدروسة فیما یتعلق بالعنف والمحاور المكونة لةبینمعنویة الفروق 

التعرف على وكذلك ، ومستوى الطموح الكلىوأشكال العنف ، تقلةالتعرف على العالقات اإلرتباطیة بین المتغیرات المسو
ولتحقیق ھذه ، مة مستوى الطموح الكلى للمبحوثاتدروسة فى تفسیر التباین الكلى فى قیدرجة أسھام المتغیرات المستقلة الم

األھداف أجرى ھذا البحث بمحافظة الشرقیة وقسمت قرى المحافظة إلى ثالث فئات قرى مرتفعة فى مستوى الخدمات وفئة 
 ة قریة من كل فئة بطریقة المعاینوتم اختیار، قرى متوسطة فى مستوى الخدمات وفئة قرى منخفضة فى مستوى الخدمات

قریة میت أبو على ، قریة أكیاد القبلیة مركز فاقوس من الفئة األولى: وكانت مناطق الدراسة كالتالى، طةالعشوائیة البسی
 ھ مبحوث٣٦٢وبلغ عدد مفردات الدراسة ، كز كفر صقر من الفئة الثالثةركفر أبوشربیة م، مركز الزقازیق من الفئة الثانیة

نات  وجمعت البیا، مفردة١٧وتم اختیارھم بطریقة المعاینة العشوائیة المنتظمة بفترة طولھا ، وزعة على مناطق الدراسةم
م حتى ٢٠١٥ وذلك فى الفترة من بدایة شھر سبتمبر ،اتستبیان بالمقابلة الشخصیة للمبحوثالمیدانیة بواسطة استمارة اإل

، Z scoresوالدرجات المعیاریة ،  والتكراراتالنسب المئویة: اإلحصائیةواستخدمت األسالیب ، م٢٠١٥ بدایة نوفمبر
ختبار إو، معامل االرتباط البسیط بیرسون، الیزختبار كروسكال ووإ، معامل الفاكرونباخو، T scoresالدرجات التائیة 

Step wise ،والعنف ، العنف اللفظىًا ھى ال العنف أنتشارأن أكثریة اشك: نتائج التى توصلت إلیھا الدراسةوكانت أھم ال
 الدراسة المختلفة فیما یتعلق بالعنف قرى بین ٠٫٠١وجود فروق معنویة عند مستوى ، مقارنة بباقى االشكال االجتماعى
 قرىفى حین تبین عدم وجود فروق معنویة بین ،  والدرجة الكلیة للعنف، النفسي السیاسى، الجنسى، االقتصادى،الجسدى

 قرى بین ٠٫٠١وجود فروق معنویة عند مستوى تضح إكما ،  فیما یتعلق بالعنف اللفظى واالجتماعىالدراسة المختلفة
كما یوجد ، الدراسة المختلفة فیما یتعلق بالطموح الزواجى والطموح التعلیمى والطموح القیادى والدرجة الكلیة للطموح

 وتبین، لق بالطموح االقتصادى والطموح الحراكى الدراسة المختلفة فیما یتعقرى بین ٠٫٠٥فروق معنویة عند مستوى 
جملة ، الدخل الشھرى، الحالة التعلیمیة، السن: المستوى الكلى للطموح وبین كل منبین وجود عالقات ارتباطیة معنویة 

وذلك عند ، الجنسى العنفوالعنف االقتصادى ، العنف اللفظى، العنف النفسى، العنف الجسدى، الدخل الشھرى لألسرة
، ًوفیما یتعلق بمستوى الطموح معنویة ثالث متغیرات یؤثرون إیجابیا على ھذا العامل وھم السن، )٠٫٠١(ستوى معنویة م

وھذه ، والعنف االقتصادى، الدخل الشھرى للزوجة: عدم معنویة تأثیر كل منإتضح و،  والعنف اللفظىالعنف الجسدى
 . من تباین مستوى الطموح% ٢٨٫٣المتغیرات تفسر 

 .الزوجة ، الزوج، أشكال العنف، مستوى الطموح :كلمات االسترشادیةال

  والمشكلة البحثیةالمقدمة

أصبحت ظاھرة العنف ضد المرأة من القضایا التي 
ًتحتل حیزا في اھتمام العدید من المجتمعات من اجل جعل 
الحد منھا ومحاربتھا ضرورة حتمیة في برامجھا المختلفة 

ًي والشعبي، وتمشیا مع ھذا الوعي على المستویین الرسم
تنبھت منظمة األمم المتحدة للمشكلة وعملت على وضعھا 
ًفي أولویات برامجھا وفعالیاتھا الدولیة محاولة منھا لردع 

والمجتمع المصرى كغیره من المجتمعات ، تلك الظاھرة
یتعرض لھذه المشكلة االجتماعیة الخطیرة والتي تكمن 

الحقیقیة داخل بناء المجتمع أكثر جذورھا وأسبابھا 
ً  الثقافیة واالجتماعیة والتشریعیة التي تقدم نوعامفھوماتھو

، مما یجعل  بالذاتمن الوعي الزائف للمرأة والرجل
الرجل یحط من قدر المرأة ویصادر حقوقھا، ویجعلھا 

 تمارس ضدھا على أنھ تتقبل الكثیر من مظاھر العنف التي
 .)٢٠٠٨ ،تالويالف( وحق للرجل تصرف طبیعي
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یرتبط العنف ضد المرأة ارتباطا وثیقا بعالقات القوى و
غیر المتكافئة بین الرجال والنساء والتمییز القائم على 

ویشكل الحق القائم في ، النوع االجتماعي ویتفاعل معھما
عدم التعرض للعنف والتمییز القائمین على العرق أو 

 النسب أو الدین الجنس أو التعبیر أو الھویة أو العمر أو
وكذلك الكرامة المتأصلة والمتكافئة لكل امرأة ورجل 

العنف ضد النساء ویعد ، وطفل أساسا لحقوق اإلنسان
نتیجة للتراكمات التاریخیة غیر المتساویة بین الرجال 
والنساء والتي أدت إلى الھیمنة والتمییز ضد النساء من قبل 

 وھذا العنف ضد ،ل والى منع التقدم الكامل للمرأةالرجا
النساء ھو احد اآللیات االجتماعیة الحاسمة التي أجبرت 
بھا المرأة على التنازل عن احتالل مواقع متساویة مع 

فاالعتراف بمسألة العنف ضد المرأة والتمییز ، الرجل
 وما االعتراف ،القائم ضدھا مّر بتطورات تاریخیة مھمة
العمل على جمیع الدولي لھذه القضیة إال نتیجة لسنوات من 

الدولیة ومواثیق األمم  والتي من أھمھا المؤتمرات هصعداال
 .)٢٠٠٩ ،العبیدى(المتحدة 

 قاتالمعو أبرز من والفتیات النساء ضد العنف  ویعتبر
 ومجتمعھا أسرتھا حیاة في المساھمة االیجابیة للمرأة أمام
 واالجتماعیة التربویة واالقتصادیة المجاالت مختلف في

 وآثاره المادیة كلفتھ على عالوة والثقافیة، اسیةوالسی
 األطفال وخاصة أسرتھا أفراد وعلى المرأة على النفسیة
  ).٢٠١٥ ،شواش( منھم

تندرج تحت أشكال العنف الموجھ ضد المرأة عدد و
كبیر ومتنوع من األفعال، التي تبدأ من فعل بسیط لتنتھي 

اسالیبھ ھو من والعنف بأشكالھ و، بالقضاء على حیاة المرأة
اخطر الظواھر االجتماعیة السلبیة التي تسود العالم شرقا 
وغربا، والتي تنشأ بفعل غیاب الوعي االجتماعي 
والعقالنیة والحریة والعدالة وحقوق االنسان، التي ھي 
المبادئ االساسیة لدولة القانون والمجتمع المدني، الذي 

وار واالعتراف یقوم على التعددیة السیاسیة والتفاھم والح
 ).٢٠١٢، الحیدرى(باآلخر 

ویعد مستوى الطموح من أھم السمات التى أدت إلى 
فھو ، آلونة األخیرةالتطور السریع الذى شاھده العالم فى ا

شحذ الھمم وترتیب األفكار لالرتقاء الدافع الذى یقوم ب
وما دام ، أخرى متقدمةبمستوى الحیاة من مرحلة إلى 

إلنسان فال یوجد سقف للتطور الطموح موجود عند ا
العلمى والحضارى ألنھ من العوامل المھمة المؤثرة فیما 

ًویعتبر أیضا من ، یصدر عن اإلنسان من نشاطات وأفكار
المتغیرات التى لھا تأثیر فى الحیاة الیومیة للفرد من خالل 

 ،جویدة( ما یحقق لھ من توافق وتكیف نفسى اجتماعى
 دافعة قوة یعتبر لطموحا مستوى فان لذلك، )٢٠١٥
 الطموح  منمناسب مستوى یمتلك الذي واإلنسان، للسلوك
 والبر الخیر وجوه في استغلھ إذا ًكثیرا ًخیرا ینال

 . )٢٠٠٥ ،شبیر(إلى الطموح  یعزى نجاح وكل واإلحسان

 مشكلة البحث
تشیر الشواھد المیدانیة الیومیة سواء فى الواقع المعاش 

 للعدید من تتعرضالمرأة ال تزال نھ أو فى وسائل االعالم أ
أشكال التمییز والعنف على الرغم من وجود القوانین التي 

 تعامل اغلب األعراف ة، كما أنتمنع اضطھاد المرأ
 المصري بالریف خصوصاالرسمیة وغیر الرسمیة 

یجعلھا مواطن من الدرجة الثانیة، وھذا األمر یجعل 
یة من اجل ضرورة تحرك المؤسسات الدولیة والمحل

 في كل األیام، وإنماحمایتھا لیس في یوم المرأة العالمي 
وال یقف العنف ضد المرأة في حد منع العنف عنھا بل أن 
حرمانھا من ابسط حقوقھا السیاسیة واالقتصادیة والشرعیة 

تعتبر التى واالجتماعیة یعد من أكثر مراتب العنف ضدھا 
 .)٢٠٠٦ ،لفض(أحد ظواھر العنف ضدھا لكونھا أنثى 

أشكال العنف ًونظرا لوجود عدد كبیر ومتنوع من 
، التي تبدأ من فعل بسیط لتنتھي الموجھ ضد المرأة

ھذه الدراسة تم اجراء  ھلذا فإن، المرأةطموح بالقضاء على 
 لھا نتحاول معرفة أشكال العنف التى ما زالت تتعرضل

من خالل طرح وذلك الریفى المصرى داخل المجتمع 
بین مناطق ھل ھناك فروق معنویة :  التالیةتالتسؤال

الدراسة المختلفة فیما یتعلق بالعنف ضد المرأة والمحاور 
 ھل ھناك فروق معنویة بین مناطق الدراسة ،المكونة لھ ؟

ھل ھناك  ؟بمستوى الطموح وأبعادة المختلفة فیما یتعلق 
، وأشكال العنف ،عالقات ارتباطیة بین المتغیرات المستقلة

توى الطموح الكلى للمبحوثات؟ ھل ھناك أسھام ومس
للمتغیرات المستقلة المدروسة فى تفسیر التباین الكلى فى 

 . قیمة مستوى الطموح الكلى للمبحوثات؟ 

 أھداف البحث
 الزوجالتعرف على مستوى العنف ضد الزوجة من قبل  -١

 .اشكالھ فى القرى الثالث المبحوثةوكل شكل من 
 القرى الثالث المدروسة بین ختبار معنویة الفروقإ -٢

، نھ لھوالمحاور المكوبالدرجة الكلیة للعنف فیما یتعلق 
 . هكل على حد

 القرى الثالث المدروسة بینختبار معنویة الفروق إ -٣
 مستوى الطموح وأبعادةالدرجة الكلیة لفیما یتعلق ب

 .هكل على حد، لھ المكونھ
 التعرف على العالقات اإلرتباطیة بین المتغیرات -٤

 ومستوى الطموح ،وأشكال العنف،  المدروسةالمستقلة
 . هكل على حد، وكل بعد من مكوناتة، الكلى

المستقلة المتغیرات بعض التعرف على درجة أسھام  -٥
مة مستوى المدروسة فى تفسیر التباین الكلى فى قی

 . الطموح الكلى للمبحوثات
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 والمرجعى النظري اإلطار
جب و المرأة ولذلك  تتعرض لھتىعدد صور العنف التت

 ھ ومفھوم العنف ضد المرأة واشكال مفھوم العنفتوضیح
  :  وذلك على النحوالتالى والنظریات المفسره لھ

 مفھوم العنف
 سلوك أو فعل أي أن العنف ھو )٢٠٠٩(العبیدى  یذكر
صادر عن طرف ،  یتسم بالقوة واألكراة والعدوانیةإنساني

وجھ ضد اآلخر بھدف م،  دولة أو جماعة أوفرداقد یكون 
 أطار عالقة قوة غیر متكافئة مما في وأستغاللة إخضاعھ
 أحداث أضرار مادیة أو معنویة لفرد أو جماعة فيیتسبب 

لصحة منظمة ا وتعرف .آخري أو دولة اجتماعیةأو طبقة 
االستخدام المتعمد للقوة أو  "العنف بأنة) ٢٠١١(العالمیة 

ت أو ضد شخص آخر أو السلطة، أو التھدید بذلك، ضد الذا
عدد من األشخاص أو مجتمع بأكملھ مما یترتب عنھ أو قد 
یترتب عنھ أذى أو موت أو إصابة نفسیة أو اضطراب في 

 ".النمو أو حرمان

 مفھوم العنف ضد المرأة
 ویترتب الجنس عصبیة الیھ تدفع عنیف فعل أي ھو
 أو الجسدیة الناحیة من سواء المرأة معاناة أو أذى علیھ
 القبیل ھذا من بأفعال التھدید ذلك في بما أو النفسیة لجنسیةا
 ذلك حدث ًسواء الحریة التعسفي من الحرمان أو القسر أو
تدریبى لتقدیم الرعایة دلیل  (”الخاصة أو العامة الحیاة في

، للمعنفات فى المرافق الصحیة وھیئات تنفیذ القانون
یف  أي فعل عنبأنھ) "٢٠١٣( ناصر ویعرفھ، )٢٠١١
أذى أو معاناة للمرأة، سواء  النساء ویترتب علیھ یستھدف

من الناحیة الجسمانیة أو الجنسیة أو النفسیة، بما في ذلك 
التھدید بأفعال من ھذا القبیل، أو القسر أو الحرمان 
التعسفي من الحریة، سواء حدث ذلك في الحیاة العامة أو 

اء یشمل وتجدر اإلشارة إلى أن العنف ضد النس". الخاصة
العنف البدني والجنسي والنفسي الذي ترتكبھ الدولة أو "

 . "تتغاضى عنھ، أینما وقع

 أشكال العنف الموجھ ضد المرأة 
وفیما یلى ، تتعدد صور واشكال العنف ضد المرأة

  : ھذه االشكالبعض لتوضیح 

 العنف الجسدي
ھو یعنى استخدام القوة الجسدیة من قبل أي شخص من 

 ًك آثارا واضحة ویتسبب في اضرار جسدیةشانھ أن یتر
 :ًوھو أكثر اشكال العنف وضوحا ومن صورة، للمرأة

استخدام ، األجسام الصلبةبرمي ال، ركلال، صفعال، كمللا
، بعض اآلالت الحادة أو التلویح بھا للتھدید باستخدامھا

الضرب والشد والعض والرفس وإحداث الكسور والحرق 
ع ضمن ھذا النوع من العنف ویق، وغیرھا من االفعال

الحرمان من الحاجات األساسیة مثل الطعام والماء والنوم 

 ،أبوغزالة(والمأوى والذي من شانھ أن یحدث أذى جسدي 
٢٠٠٨.( 

 العنف النفسي والمعنوي
ط من معنویة المرأة ویكسر بیقصد بھ العنف الذي یح

ة یف وتفقد ،حالتھا االعتباریة والمثالیةمن نفسیتھا ویثبط 
المرأة عزتھا وكرامتھا وتصبح غیر قادرة على مواجھة 
الحاالت التي تتطلب معنویة عالیة وكرامة محترمة بحیث 
ًیذكرھا الرجل دائما بضعفھا وكشف نقاط ضعفھا أمام 
اآلخرین وعجزھا عن مواجھة المشكالت والصعوبات 

ً ویؤكد لھا أنھا دائما تسیر خلف الرجل ،التي قد تواجھھا
ًحق لھا اتخاذ أي قرار سواءا تعلق األمر یمامھ وال ولیس أ

 ).٢٠١٢ ،رةالزھ(باألسرة أو المجتمع 

 )الشفوي(العنف اللفظي 
ظ عنف یھدف إلى إیذاء المرأة بالكالم واأللفاوھو 

لیس استخدام العنف  و،السیئة، وكلمات النبذ والتحقیر
باستخدام تھدید ال ویمثل العنف اللفظي ،الفعلي الصریح

لحق تلبدني والجسدي أو غیرھا من األنواع التي عنف اال
 وھذا ، وذلك دون استخدام العنف الفعلي،الضرر بالمرأة

 ،عبدالعانى( لبدنيوع من العنف عادة ما یسبق العنف االن
٢٠١٠.( 

 العنف االقتصادي
 في إطار المعاناة من الفقر  ھذا العنفیتجسد مفھوم

 مثل منعھا من وممارسة ضغوط اقتصادیة على المرأة
والحرمان من فرص ، العمل أو إجبارھا على العمل

ل وإمكانیات تحسین مستوى الحصول على العمل والدخ
 .)٢٠٠٦ ،نصیر وآخرون(المعیشة 

 العنف الجنسى
أي فعل أو قول یمس كرامة المرأة ویخدش وھو 

من تعلیقات جنسیة سواء في الشارع ، خصوصیة جسدھا
ل محاولة لمس أي عضو من أو عبر الھاتف أو من خال

أو إجبار المرأة على ، أعضاء جسدھا دون رغبة منھا بذلك
القیام بأعمال جنسیة وانتقاد أسلوبھا في العالقة الجنسیة 
ّوإجبارھا على ممارسة الجنس تعد أحد أشكال العنف 

وإجبار النساء على ممارسة الدعارة والتحرش ، الجنسي
 ).٢٠١٢ ،مجید( األسرةالجنسي في أماكن العمل أو داخل 

 العنف السیاسي
 المراكز شغلمنع المرأة من : یأخذ أتجاھین ھماوھو 

السیاسیة الحساسة في الدولة والمجتمع حتى ال تستطیع 
واستعمال العقوبات السیاسیة القاسیة ، تحسین أوضاعھا

 ضد المرأة إذا خرجت عن قوانین المجتمع وأحكام الدولة
 .)٢٠١٢ ،الزھرة(

 االجتماعىالعنف 
توبیخ بیبدأ ھو ویعد ھذا النمط من أقوى أنماط العنف و
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ًالمرأة أمام اآلخرین مرورا بمقاطعتھا والتھجم علیھا بتھم 
باطلة وانتھاءا بتقیید حریتھا وتجمید أنشطتھا وفي بعض 

ًحد قتلھا وتصفیتھا جسدیا لكي ال إلى المجتمعات تصل  ّ
ة ارتكابھا أعمال یكون لھا وجود في المجتمع واألسرة بحج

مخلة بسمعة األسرة وكذلك الحبس في البیت وعدم السماح 
لھا بالخروج واالختالط مع اآلخرین نوع من العنف 
االجتماعي الناجم عن النظرة القاصرة للمرأة كوجود دور 

َّوإن التعصب لبعض األفكار والعادات ، ووظیفة معینة لھا
ى لتعرض المرأة ّوالتقالید التي تحط من قیمة المرأة أد

ألشكال من القھر واالضطھاد، وتارة تتعرض للعنف في 
مجال عملھا من قبل الرئیس أو الزمالء في العمل كاإلھانة 
والتحقیر وتقلیل األجر أو مصادرتھ في بعض األحیان، 
وتارة یتم طردھا من العمل إن لم یتم استغالل أنوثتھا 

  .)٢٠٠٥ ،العادلى(

 مفھوم الطموح
 العالي البعید األمر ذلك على یدل الطموح مصطلح إن
 في لھ محقق فھو غیر ، إلیھ للوصول اإلنسان یسعى الذي
 ،ھناء( المستقبل في یحققھ أن یأمل ولكنھ ، ھناالر الوقت
ھو عبارة عن خطوات وأھداف ومعاییر كذلك و، )٢٠١٣

یضعھا الفرد فى أطار أھدافة المرحلیة والبعیدة فى الحیاة 
صول إلیھا عن طریق سعیة المتواصل فى ویتوقع الو
 الراھنة ویكون الفرد سبق أن حددھا قدراتةة وتضوء خبرا

للوصول إلیھا وبالتالى تمثل مستوى الطموح الذى یرغب 
، جویدة(فى الوصول إلیة مع االعتقاد بتوفیر المقدرة لدیة 

بأنھ عبارة عن ) ١٩٧٢( عبد الفتاح ھعرفولقد . )٢٠١٥
 إلى مستوى  تفرق بین األفراد فى الوصولًتة نسبیابسمة ثا

، معین یتفق والتكوین النفسى للفرد وإطارة المرجعى
ویتحدد حسب خبرة النجاح والفشل التى یمر بھا الفرد 

  .خالل سنین حیاتة 

 ة الطموحالشخصیةخصائص 
 بھا الشخص الطموح عن یتسمأنھ من الخصائص التى 

 :)٢٠٠٥ ،شبیر(  ما یلى هغیر
 ویعمل الراھن بمستواه یرضى وال بالقلیل، یقنع ال -١

 الحاضر أن وضعھ یرى أي ال بھ النھوض على دائما
 .إلیھ یصل أن یمكن ما أحسن

 ال محدد اإلنسان مستقبل أن یعتقد وال بالحظ، یؤمن ال -٢
 .األمور للظروف یترك وال تغییره، یمكن

 أو المسئولیة، أو المنافسة، أو المغامرة، یخشى ال -٣
 . المجھول أو الفشل،

 یثنیھ وال ھدفھ، إلى الوصول سبیل في الصعاب یتحمل -٤
 والمثابرة الجھد بأن ویؤمن جھوده، معاودة عن الفشل
 .الصعاب على بالتغلب كفیالن

 التفوق، نحو واالتجاه الحیاة، إلى المتفائلة النظرة -٥
 األھداف والخطة، وتحدید الكفاح، نحو والمیل

 . رةوالمثاب النفس، على واالعتماد 

 ) العنف والطموحتىلتفسیر ظاھر (التوجھات النظریة
 النظریات المفسرة لظاھرة العنف 

 البنائیة الوظیفیةالنظریة 
تقوم ھذه النظریة على فكرة تكامل األجزاء في كل 
واحد واالعتماد المتبادل بین العناصر المختلفة للمجتمع 

ن أالواحد، لذلك فإن أي تغیر في أحد األجزاء من شأنھ 
بالتالي فالعنف لھ و، یحدث تغیرات في األجزاء األخرى

دالالتھ داخل السیاق االجتماعي، فھو إما أن یكون نتاجا 
لفقدان االرتباط بالجماعات االجتماعیة التي تنظم وتوجھ 
السلوك، أو نتیجة لفقدان الضبط االجتماعي الصحیح، أو 

النسق نتیجة الضطرابات في أحد األنسقة االجتماعیة مثل 
االقتصادي أوالسیاسي أواألسري، أو نتیجة لسیادة 

 ،وجاد الكریمقناوى ( الالمعیاریة في المجتمع واضطراب القیم
٢٠٠٩.( 

 نظریة التنشئة االجتماعیة
وھي تفترض أن العنف یتعلم و یكتسب خالل عملیة 
التنشئة االجتماعیة، كما یتشرب المرء مشاعر التمییز 

یؤكد ذلك أن مظاھر العنف توجد العنصري أو الدیني، و 
بشكل واضح في بعض الثقافات الفرعیة بینما تقل في 
ثقافات أخرى، فبعض الثقافات الفرعیة التي تمجد العنف 
تحتل نسبة الجریمة فیھا معدالت عالیة، كما أنھ في 
 المجتمعات الذكوریة التي تعطي السلطة للرجل كثیرا ما

 واضح ویسوقون  الرجال یمارسون العنف بشكلیوجد
 إلى ما یسود وھذا باإلضافة، المبررات المؤیدة لعنفھم

المجتمع من توجھات فكریة مؤیدة أو معارضة للعنف 
تقریر صادر ( والثقافة السائدةمتمثلة في األمثال والعرف 

 ویربط، )٢٠٠٩ ،عن وزارة شئون المرأة الفلسطینیة
 ةالتنشئ وعملیات العنف بین ما انصار ھذه النظریة

 العنف أفعال تدعم رةبالخ أن لمن خال جتماعیة،اال
 الجندر، على اعتمادھا لخال من الجسدى والجنسى
 تخلق الجندر على المعتمدة جتماعیةاال فعملیات التنشئة

 والنساء على الرجال بین القوة تفاوتات على وتحافظ
  .)٢٠٠٧، عبادة( جتماعىاال المستوى

 نظریة ثقافة العنف
إن ادراكات المرأة للعنف ضدھا قد ظریة ترى ھذه الن

 والمعتقدات الخاطئة، وتأثیر Mythsتتأثر باألساطیر 
وسائل اإلعالم والمخاوف الخاصة وبثقافة المجتمع، 
فالمجتمع االمریكى الشمالي قد یتقبل االغتصاب إلى حد ما 

 ھذه النظریة عوكذلك ترج، مقارنة باألماكن األخرى
 أخرى مثل الطبقة االجتماعیة، العنف ضد المرأة لعوامل

فالنساء الالتى تعرضن للعنف یكن من طبقة اجتماعیة أقل 
ًمما من ال یتعرضن لـھ، ولعامل السن أیضا تأثیره فالفتاة 
ًصغیرة السن أكثر استھدافا للعنف واإلثارة عن كبیرة السن 

على األقل، باإلضافة إلى عامل المكانة %) ٧٠(بنسبة 
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نة الوظیفیة، فحصول المرأة على وظیفة التعلیمیة والمكا
أعلى من الرجل أو مستوى تعلیم أكبر من الرجل قد یدفعھ 

 ).٢٠٠٦ ،درویشالدوة و( لإلساءة إلیھا

 نظریة اإلحباط والعدوان
 أن العدوان دافع غریزي النظریةیؤكد أصحاب ھذه 

لكن ال یتحرك بواسطة الغریزة كما بین فروید، بل نتیجة 
رائد ھذه النظریة " دوالرد"خارجیة، ویؤكد تأثیر عوامل 

أن السلوك العدواني نتیجة طبیعیة لإلحباط، ولقد بین 
لذا ، أن اإلنسان یستجیب لإلحباط باستجابات كثیرة" میلر"

من الواضح أن اإلحباط قد ال یؤدي بالضرورة إلى 
حیث أن السلوك ، العدوان وھذا یتوقف على طبیعة اإلحباط

 أشكالھ المعروفة ینجم عن شكل من العدواني بمختلف
ًأشكال االحباط وتتناسب قوة التحریض على العدوان تناسبا 
ًطردیا مع مقدار االحباط ویتناسب ایضا كجسم أي عمل  ً
ًعدواني تناسبا طردیا مع قوة العقاب المتوقعة نتیجة  ً

 ). ٢٠١٢ ،الزھرة(التعبیر عن ذلك العمل 

 نظریة الضغوط
نف في األسرة یكون نتیجة لوجود مفادھا أن حدوث الع

صراعات، وذلك ألن العنف ھو عبارة عن أسلوب قوي 
. یدفع المصالح إلى األمام عندما تفشل األسالیب األخرى

تركز ھذه النظریة على االفتراض الذي مؤداه أن الصراع 
ًھو أمر ال مفر منھ في كل التجمعات البشریة، بدال من 

 ،عسوس(  واإلیجابیة للعنفالتركیز على النتائج السلبیة
٢٠٠٩.( 

 )النظریة االقتصادیة( نظریة الفقر والحرمان من القوة
یرى علماء النظریة االقتصادیة أن العوامل المادیة 
المتمثلة في نقص الموارد، وقلة فرص العمل والبطالة 

ذلك أن ، والفقر ھي العامل األساسي في العنف ضد المرأة
من جھة، وعدم قدرة الرجل على زیادة المتطلبات المادیة 

القیام بمسئولیاتھ بوصفھ ربا لألسرة من جھة أخرى تضع 
الكثیر من الضغوط على الرجل التي تدفعھ إلى العنف 

 ،الخطیب (للتعبیر عن غضبھ ونقمتھ على المجتمع
تؤكد ھذه النظریة أن ) ٢٠٠٧(  مجاھدویرى، )٢٠٠٩

  :أبعاد أساسیة ھيثالثة على 

 اعي واالقتصاديالبعد االجتم
ویشیر إلى النقص النسبي المتاح من الموارد الالزمة 
لتحصیل الرزق او نفقات المعیشة األمر الذى یعجزھم عن 

 .أشباع حاجاتھم األساسیة بما یدفعھم إلى سلوك العنف

 البعد السیاسي
ویطلق على عدم وجود جدول أعمال سیاسي واضح 

لفقراء بالنسبة وصوت مسموع للفقراء األمر الذى یھمش ا
لما یحدث فى المجتمع مما ینعكس بآثارة على األسرة حیث 
المكان الوحید لممارسة الوجود والسلطة من قبل الوالدین 

ًوبالتالى یشوب سلوكھما قدرا كبیرا من العنف والعدوان  َ
 . تجاة األبناء

 البعد النفسى
 وھو الشعور الداخلى للفقراء بإنعدام أھمیتھم وخضوعھم

بى للسلطة ومن شأن ذلك أن یجعل عالقاتھ بمجتمعھم السل
ذات طبیعة سلبیة ترتبط بھا مشاعر اإلحباط التى تخرج 
من خالل قنوات عدیدة غیر شرعیة ممثلة فى العنف 

 . والتعسف

 اتجاة دور الجنس
 المختلفة، بأشكالھ العنف بین التجاه ھذا رواد ویربط

 الرجل عند لمرأةل الذھنیة وبین الصورة المرأة ضد الموجھ
ل خال من تتشكل التى الصورة ھذه الجتماعى، البناء داخل
 الصورة وھذه المجتمع، داخل البنائیة العوامل من العدید
 النظرة تحكمھا فى الغالب الرجل عند للمرأة الذھنیة

 المركب ھى جنسیة، كأداة للمرأة النظر أو الجنسیة،
 .)٢٠٠٧، عبادة( الصورة داخل ھذه ساسىاأل

 لنظریات المفسرة لمستوى الطموح ا
 نظریة أدلر

 كفاح الفرد للوصول إلى السمو یؤمن أدلر بفكرة
كما أنة یؤكد ، ًوذلك تعویضا عن مشاعر النقص، واالرتقاء

على أھمیة الذات كفكرة مضادة لفكرة فروید المتمثلة فى 
 أھمیة علىكما أكد ، األنا الدنیا واألنا الوسطى واألنا العلیا

القات االجتماعیة وعلى الحاضر بدال من أھمیة الع
ًویعتبر اإلنسان كائنا اجتماعیا ،  كما فعل فرویدالماضى

ویشعر بأسباب ، تحركة الحوافز االجتماعیة وأھدافة
دیة القدرة على سلوكة وباألھداف التى یحاول بلوغھا ول

  .)٢٠١٥ ،جویدة(جیھھا التخطیط ألعمالة وتو
 للھدفنظریة القیمة الذاتیة 

أنھ على أساس قیمة الشئ الذاتیة یتقرر ترى اسكالونا 
، باإلضافة إلى احتماالت النجاح والفشل المتوقعة، االختیار

والفرد سیضع توقعاتة فى حدود قدراتة وتقوم ھذه النظریة 
ھناك میل لدى األفراد للبحث عن : على ثالث حقائق ھى

وى طموح كما أن میلھم لمست، ًمستوى طموح مرتفع نسبیا
ًوأن ھناك فروقا كبیرة بین الناس فیما ، یرتفع لحدود معینة

یتعلق بالمیل الذى یسیطر علیھم للبحث عن النجاح وتجنب 
فبعض الناس یظھرون الخوف الشدید من الفشل ، الفشل

 ل من مستوى القیمة الذاتیة للھدفوھذا ینز، فیسیطر علیھم
 ). ٢٠٠٤، أبوندى(

 لیفینـ ل المجال نظریة
 تعمل ھناك عوامل متعددة من شأنھا أن أن وترى

حیث یعمل ھذا ، الطموح بمستوى وسماھا للتعلم كدوافع
المستوى على خلق أھداف جدیدة بعد أن یشعر الفرد بحالة 
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فیسعى إلى االستذادة بھذا ، الرضا واالعتزاز بالذات
، ًالشعور المرضى ویطمح فى تحقیق أھداف أبعد مناال

 الطموح وعالقتھ مستوى فسرت ةنظری أول تعتبرو
 في تؤثر عوامل ھناك أن لیفین ویعتبر ، اإلنساني بالسلوك
 الفرد كان  فكلما :النضج منھا عامل الطموح مستوى
وخاصة  ، أھدافھ تحقیق وسائل یده متناول في كانً ناضجا

 یتمتع الفرد كان فكلما : العقلیة القدرة، أھداف طموحة 
أھداف  بتحقیق القیام استطاعتھ يف كان أعلى عقلیة بقدرة

 مستوى من یرفع فالنجاح : والفشل النجاح، أكثر صعوبة 
 یؤدي لإلحباط والفشل بالرضا صاحبھ ویشعر الطموح
 : للمستقبل الفرد  نظرة.العمل في للتقدم ًمعرقال ویكون
 من یحققھ أن یتوقع وما مستقبلھ على النظرة ھذه فتؤثر
 ،الزھرانى(الحاضرة  دافھأھ وعلى لةفي مستقب أھداف
٢٠١٢.( 

 الدراسات السابقة
من خالل ماتم االطالع علیة من دراسات سابقة تبین 

 )٢٠٠٦(" نارد" دراسة مركز التغذیة و التنمیة الریفیة أن
للعنف تعرضت  حاالت الدراسة جمیع) أ(توصلت إلى أن 

منھن تعرضن للصفع والركل واللكم % ٩٠الجسدي، 
منھن % ٥ مثل السكین أو المفك، والطعن بآلة حادة
فقط % ١منھن تعرضن للخنق و% ٤و، تعرضن للجرح

) ب(، تعرضت إلطالق النار علیھا بواسطة مسدس
ل حاالت الدراسة لإلساءة النفسیة، أذ ًتعرضت أیضا ك

منھن بالسیطرة علیھن بالتھدید بإلحاق % ٢٥أشارت 
ھددن منھن % ٧األذى بھا أو بأحد أبنائھا خاصة البنات، 

 %٣ھددن بالطالق و% ٥تھن الخاصة، و بتحطیم ممتلكا
تعرضن لمضایقات كالمیة % ٥٠ھجرن في الفراش و

وانتقاد مستمر ومتكرر بصورة مزعجة واتھامات 
% ٢باإلھمال في المنزل وفي حاجیات الزوج واألبناء، و

% ٥و، لیة مھینة مثل نقل میاه البالوعةأرغمن بأعمال منز
الجیران وحتى ات الصدیقات ون حرمن من زیارمنھ

ة والعمل وفرض قیود حرمن من الدراس% ٣األھل، و
من النساء في الدراسة  % ٦٥حوالى ) ج. (علیھن ورقابة

اعترفن بأنھن یعانین من العنف االقتصادي وأنھن 
محرومات من تلبیة احتیاجاتھن الشخصیة بسبب حرمانھن 

 علي من المصروف إذا أن الزوج أو األخ ھو المسیطر
من العینة یستولي الزوج % ٢٠األمور المالیة في األسرة 

علیھن عملھن الھامشي علي الدخل المالي الذي یدره 
اعترفن بعدم تحمل الزوج مسؤولیة % ١٥والبسیط، 

اإلنفاق علي األوالد وشراء مستلزمات المنزل من مأكل 
) أ(إلى ) ٢٠١٠ ،أحمد(وتوصلت دراسة ، لخإ...ومشرب 

بتعرضھا لمرة أو أكثر %) ٤١٫٦(أة بنسبة  أمر١٦٤ ان
لممارسة عنیفة من قبل أزواجھن خالل عام من مدة 

باقى النساء أما ، )وسوف تسمى مجموعة العنف(الدراسة 
فتم أعتمادھن كمجموعة ، %)٥٨٫٦ أمرأة بنسبة ٢٣٠(

ًضابطة للدراسة خصوصا من ناحیة الخواص اإلجتماعیة 
) ب (،دوث العنفقتصادیة ودورھا فى تحدید حواإل

 ١٦٤(بالنسبة ألنماط العنف المتبع ضد مجموعة العنف 

سلوكیات ضابطة أو ) ١:(فیمكن تفصیلة كاآلتى) أمرأة
امرأة بنسبة ١٢٢تأدیبیة من قبل الزوج وقد تتعرض لھا 

وتشمل ھذه السلوكیات األنتھار بصوت ، )%٦٨٫٣(
، الجتماعیةتقیید األنشطة ا، الزجر أمام اآلخرین ، عالى

 تھدیدات جدیة )٢(. مراقبة التحركات وعدم األنفاق علیھا 
وتشمل %) ٧٢٫٦( أمرأة بنسبة ١١٩وقد تعرضت لھا 

 حتى والتھدید بقبضة الید أو، القذف بأدوات المنزل
 حاالت أیذاء بدنى )٣(. باألسلحة أو بإیذاء األطفال

لحاالت إیذاء بدنى % ) ٤٨٫٢(أمرأة بنسبة  ٧٩وتعرضت 
لدفع بالید والركل باألرجل والخنق والحرق یتدرج من ا

أن ) ٢٠١٠،یعانالرد( وذكر، وأستعمال األسلحة الناریة
أنماط العنف الشدیدة كالبدنى والجنسي قلیلة االنتشار، ) أ(

بینما ینتشر العنف االجتماعي واللفظي واالقتصادي بدرجة 
أكبر وباإلضافة إلى عنف األزواج ضد زوجاتھم فإن غیر 

وبینت النتائج أن ) ب (،ة تعاني عنف اإلخوةالمتزوج
كثرة "و" تشبث المرأة برأیھا"أسباب العنف كثیرة، ومنھا 

)  ج (،"عدم طاعة الزوج أو الولي"، و" متطلباتھا المادیة
ویستخدم العنف ضد المرأة كآلیة حمایة لھا في المجتمع 

، ویشیع بسبب الفروق بین الجنسین، )األبوي(البطركي 
ادة منظومة قیم اجتماعیة تجذر وتبرر العنف وبسبب سی
أتضح ) ٢٠١١ ،العزب وآخرون(وفى دراسة ، ضد المرأة

الزوج ھو الممارس األول  للغالبیة العظمى من ) أ(أن 
أھم ) ب(،أنواع العنف األسرى الموجة ضد المرأة الریفیة

اآلثار السلبیة المترتبة على أستمرار ممارسة العنف 
، الریفیة كان فقدان المرأة لثقتھا بنفسھااألسرى ضد المرأة 

وعدم قدرتھا على تربیة أطفالھا وتنشئتھم بشكل تربوى 
وبغض المرأة لزوجھا مما یعیق بناء الحیاة ، سلیم 

المشتركة والذى یؤدى فى معظم األحیان إلى الطالق 
 ،وسلیمانخلیفة ( وتوصلت دراسة، والتفكك األسرى

بحوثین أرباب أسر من الم% ٣٦) أ(إلى أن ) ٢٠١١
قفھم وم% ٤٢ و،الریفیین یؤیدون التمییز ضد المرأة

) ب(، یؤیدون ممارسة العنف ضد المرأة% ٥٣ و،محاید
فقط من المبحوثین یؤیدون تطویر قدراتھم % ١٠

من المبحوثین یؤیدون تطویر % ٣٣بینما ، الشحصیة
ًاكثر الحصائص الشخصیة أرتباطا . قدراتھم اإلنتاجیة

، المستوى التعلیمى:سكان والتنمیة المدروسة ھىبقضایا ال
إلنفتاح ا، النظرة إلى التعلیم كقیمة، الوضع اإلقتصادى

 . حدىودرجة الت، الثقافى

 الفروض البحثیة
 القرى الثالث المدروسة فیما بینوجد فروق معنویة ت -١

 والمحاور المكونة  الكلىالعنفمستوى كل من یتعلق ب
 . هل على حدك، لھ

 القرى الثالث المدروسة فیما بینجد فروق معنویة وت -٢
المكونة لھ كل مستوى الطموح وأبعادة كل من یتعلق ب
 . هعلى حد

 المتغیرات المستقلةكل من وجد عالقات إرتباطیة بین ت -٣
 . مستوى الطموح الكلىبین  ووأشكال العنف
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قلة المدروسة تالمتغیرات المسكل متغیر من سھم ی -٤
لكلى فى قیمة فى تفسیر التباین اًفریدا ًیا ًاسھاما معنو

 . مستوى الطموح الكلى

 ات والطریقة البحثیةنمصادرت البیا

ً مجاال جغرافیا للدراسة تم أختیار محافظة الشرقیة ً
تعتبر محافظة الشرقیة من أكبر ) ١( لعدة أسباب المیدانیة

محافظات الجمھوریة فى عدد السكان حیث تحتل المركز 
والمركز األول بین ،  بین محافظات الجمھوریةالثالث من

ًكما أنھا تحتل ترتیبا ) ٢. (محافظات الوجة البحرى
متوسطا فى قیمة دلیل التنمیة البشریة من بین محافظات 

البرنامج اإلنمائى لألمم المتحدة ومعھد (الجمھوریة 
والختیار قرى عینة الدراسة ، )٢٠١٠ ،التخطیط القومى
ستخدام إلشرقیة محل الدراسة المیدانیة تم التابعة لمحافظة ا

 Stratified Randomطریقة المعاینة الطبقیة العشوائیة 
Sampling وإلجراء ھذه الطریقة تم إعداد دلیل لمدى 

توافر الخدمات داخل القرى باإلضافة إلى عدد السكان 
عم مركز المعلومات ود( مؤشر ٥٣حیث یتكون الدلیل من 

وقد تم تحویل القیم الخام لكل ، )٢٠١٣ ،اتخاذ القرار
 الخاصة بقرى محافظة الشرقیة -مؤشر من ھذه المؤشرات

 قریة ونتیجة عدم توفر كثیر من ٤٩٨وعددھا نحو 
بنى منصور وراغب مركز (المؤشرات السابقة لقریتى 

 ٤٩٦فأصبح جملة عدد القرى المتاح بیاناتھا ) أوالد صقر
 ثم تحویلھا إلى (Z-score)  إلى القیم المعیاریة-قریة

 وذلك إلمكان ترتیب قرى (T-score)الدرجات التائیة 
: رى إلى ثالثة فئاتثم بعد ذلك تم تقسیم ھذه الق، المحافظة

المستوى التنموى المتقدم وعددھا نحو وات فئة القرى ذ
 المستوى التنموى المتوسط اتفئة القرى ذو،  قریة١٦٣

ستوى التنموى  الماتوفئة القرى ذو،  قریة٢٢٧وعددھا 
ثم تم اختیار قریة من كل .  قریة١٠٦ وعددھا المنخفض

فئة بطریقة المعاینة العشوائیة البسیطة بطریقة الكیس 
قریة أكیاد القبلیة مركز : المثالى لتصبح العینة كما یلى

،  المستوى التنموى المتقدماتفاقوس من فئة القرى ذو
 اتقرى ذوقریة میت أبو على مركز الزقازیق من فئة ال

شربیة مركز وقریة كفر أبو،  التنموى المتوسطالمستوى
،  المستوى التنموى المنخفضاتكفر صقر من القرى ذو

 كریجكس مورجان ولقد أستخدمت معادلة 

  
S =  

 
 :حیث

 S= حجم العینة المطلوبة N) =حجم الشامل)  أسرة٦٢٧٨. 
X2 =  كاي عند درجة حریة واحدة ومستوي مربعقیمة 

 .٣٫٨٤١=  وھي ٠٫٠٥ویة معن

P  = ٠٫٥= نسبة إحتمال وجود الظاھرة       

D  = ٠٫٥= نسبة الخطأ المسموح بھ 

 ھ مبحوث٣٦٢وبتطبیق المعادلة بلغ حجم عینة الدراسة 
الثالث كما یلى قریة أكیاد القبلیة القرى تم توزیعھم على 

قریة ، )ھ مبحوث٩٤(قریة میت أبو على ، )ھمبحوث ٢٣٠(
بنسب تتناسب مع جملة عدد ، )ھ مبحوث٣٨(ة أبو شربی

كما تم إختیار المفردات داخل كل قریة ، السكان بكل قریة
بفترة طولھا باستخدام طریقة المعاینة العشوائیة المنتظمة 

 وتم ،بین كل مفردة واالخرى) أى مبحوثة(  مفردة١٧
مقابلة جمع البیانات عن طریقة استمارة االستبیان بال

وجمعت البیانات فى الفترة من ، لمبحوثاتالشخصیة مع ا
 .٢٠١٥ بدایة شھر نوفمبر حتى ٢٠١٥ بدایة شھر سبتمبر

مؤشرات الدراسة متغیرات و اإلجرائیة لالتعریفات
 الراھنة والقیاس الكمى لھا
 قیاس المتغیرات المستقلة

 السن

وتم ،  ألقرب سنة میالدیةاتویقصد بھ عمر المبحوث
 . سنوات قیاسھ كرقم مطلق بعدد ال

 الحالة التعلیمیة

، ات إلیة المبحوثتویقصد بھ مستوى التعلیم الذى وصل
كتب تقرأ وت، ١= أمى : وأعطیت االستجابات أوزان ھى

، ٦= ثانوى ، ٥= دبلوم، ٤= عدادى إ، ٣= ابتدائى ، ٢= 
 . ٩=  دراسات علیا  ،٨= جامعى  ، ٧= فوق متوسط 

 الحالة العملیة

 أم ال ونوع نعملت اتالمبحوث تویقصد بھ ما إذا كان
وأعطیت ، وھو متغیر اسمى متعدد الفئات، العمل

 ، ٢= أعمال حرة ، ١= عمل تال : االستجابات ترمیز ھو
= قطاع خاص ، ٤ = معاش، ٣= ) أعمال الفالحة(ة الحِف
 . للتمییز الرقمى فقط ، ٦= حكومى ، ٥

 قیمة الدخل الشھرى للمبحوثة بالجنیة

 فقط كل شھر وتم قیاسة كرقم ھبحوثویقصد بة دخل الم
 . مطلق بالجنیة 

  بالجنیھقیمة الدخل الشھرى لألسرة

من المبحوثة ألسرة ویقصد بھ جملة الدخل الشھرى 
 . المصادر المختلفة ألفرادھا وتم قیاسھ كرقم مطلق بالجنیھ

 عدد أفراد األسرة

 اتثویقصد بھ عدد األفراد الذى تتكون منھ أسرة المبحو
 . اسة كرقم مطلق تم قیو

X2NP ( 1-P ) 

D2 (N-1) + X2  P(1-P)   
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 نوع األسرة
وھى تتكون من الزوج :  ةمركب أسرة -ویقصد بھا أ

والزوجة واألوالد اإلناث والذكور غیر المتزوجین 
واألوالد المتزوجین وزوجاتھم وأبنائھم وغیرھم من 
األقارب كالعم والعمة واالبنة واألرملة، وھؤالء جمیعا 

اقتصادیة یقیمون في نفس المسكن ویشاركون في حیاة 
واجتماعیة واحدة تحت رئاسة األب األكبر أو رئیس 

ھي التي تتكون من رجل :  األسرة النوویة-ب، األسرة
وزوجتھ وأطفالھما الذین یعتمدون علیھما ولھما مسكنھما 

  .الخاص ومواردھما الخاصة

 بعة المتعلقة بالعنف ضد المرأة قیاس المتغیرات التا
 بھ أى فعل عنیف قائم ویقصد: الدرجة الكلیة للعنف

ویتكون ، ى أو معاناه للمرأةذعلى أساس النوع ینجم عنة أ
العنف ، العنف النفسى، العنف الجسدى(من سبعة محاور

العنف ، العنف الجنسى، العنف االقتصادى، اللفظى
 على  وأعطیت االستجابات،)العنف االجتماعى، السیاسى

 ، ٤= ًدائما :  أوزان ھىالعبارات التى یحتویھا كل محور
وحسبت الدرجة الكلیة ، ١= ال  ، ٢= ًنادرا  ، ٣= ًأحیانا 

 تم الحصول علیھ  الذيذا المتغیر بمجموع الوزن النسبىلھ
  :من المحاور السبعة المكونة لھ وھى كالتالى 

 العنف الجسدى
 من الزوجاستخدام القوة الجسدیة من قبل ویقصد بة 

ب في اضرار جسدیة ة ویتسبًشانھ أن یترك آثارا واضح
لھذا المتغیر بمجموع  الدرجة الكلیة توحسب، للمرأة

الدرجات التى تم الحصول علیھا من العبارات المكونة لھ 
التشابك باألیدى بین (وھى وعددھا عشر عبارات 

ًرمى زوجك شیئا نحوك ، حاول زوجك خنقك، الزوجین
یلوى زوجك ذراعك أو شد ، كان بأمكانة أن یؤذیك

ھجم علیكى زوجك مما نتج عنة رضوض أو ت، شعرك
زوجك حرقك أو ، خدوش بسیطة أو آالم فى المفاصل

دفعك ، صفعك زوجك على وجھك، كواك بالنار عن قصد
، ًزوجك بقوة أو ضربك مثال بالحزام أو عصا أو ماشابة

تھجم زوجك علیكى بالسكین ، ضرب زوجك أحد اقاربك
، )٤٠-١٠( لھ وقد بلغ المدى النظرى، )أو أى آلة حادة

وھى ، )٠٫٨٤٩(وبلغت قیمة معامل الثبات ألفا كرونباخ 
 . تشیر إلى ثبات المقیاس 

 العنف النفسى
ط من معنویة المرأة ویكسر بیقصد بھ العنف الذي یح

نفسیتھا ویثبط حالتھا االعتباریة والمثالیة وتفقد المرأة 
عزتھا وكرامتھا وتصبح غیر قادرة على مواجھة الحاالت 

 الدرجة الكلیة توحسب، ي تتطلب معنویة عالیة وكرامةالت
لھذا المتغیر بمجموع الدرجات التى تم الحصول علیھا من 

یھملك ( وھى العبارات المكونة لھ وعددھا ست عبارات
اإلھمال وعدم ، زوجك كنوع من العقاب لمخالفة أوامرة

حطم أو خرب زوجك ، اتھمك زوجك بالفشل، تقدیر الذات

عاملك ، أحرجك زوجك أمام اآلخرین، أشیاء تخصك
، )٢٤-٦(وقد بلغ المدى النظرى لھ ، )زوجك كخادمة

وھى ، )٠٫٨٧٤(وبلغت قیمة معامل الثبات ألفا كرونباخ 
 .تشیر إلى ثبات المقیاس

 العنف اللفظى

ویقصد بة قیام الرجل بقول الكلمات الجارحة واللوم 
انتھا في ب الجارح الذي یحط من كرامة المرأة ومكاوالعت

 الدرجة الكلیة لھذا المتغیر بمجموع توحسب، المجتمع
الدرجات التى تم الحصول علیھا من العبارات المكونة لھ 

، سب زوجك أحد أقاربك(وھى وعددھا ست عبارات 
توجیھ ، قال لكى زوجك أنكى قبیحة، النعت بألفاظ بذیئة
صاح زوجك ، قال زوجك أنكى سمینة، اللوم وسوء الظن

، )٢٤-٦(وقد بلغ المدى النظرى لھ ، ) فى وجھكأو صرخ
وھى ، )٠٫٧٨٧(وبلغت قیمة معامل الثبات ألفا كرونباخ 

 .تشیر إلى ثبات المقیاس

 العنف االقتصادى

ھو ممارسة ضغوط اقتصادیة على المرأة مثل منعھا و
ًوأیضا السیطرة على ، من العمل أو إجبارھا على العمل

 توحسب، طرة على نقودھاھا وحقھا في اإلرث والسیأمالك
الدرجة الكلیة لھذا المتغیر بمجموع الدرجات التى تم 

 لھ وعددھا خمس الحصول علیھا من العبارات المكونة
سلب الزوجة لمالھا ، البخل وعدم اإلنفاق(وھى عبارات 
تحكم الزوج ، منع الزوجة من التصرف بمالھا، رغما عنھا

، )المصروفحرمان األطفال من ، فى مصروفات المنزل
معامل وبلغت قیمة ، )٢٠-٥(وقد بلغ المدى النظرى لھ 

وھى تشیر إلى ثبات ، )٠٫٧٠٧(الثبات ألفا كرونباخ 
 .المقیاس

 العنف الجنسى

ویعرف على أنھ أي فعل أو قول یمس كرامة المرأة 
 الدرجة الكلیة لھذا توحسب، ویخدش خصوصیة جسدھا

علیھا من المتغیر بمجموع الدرجات التى تم الحصول 
رفض (وھى العبارات المكونة لھ وعددھا ثمانیة عبارات 

زوجك أن تستعملى وسائل منع الحمل رغم أنك طلبت 
مة أستعمل زوجك القوة الجسدیة ألجبارك على أقا، ذلك

زوجك التھدید ألقامة أشكال أستخدم ، ھالعالقة الزوجیة مع
لجأ زوجك إلى ، مختلفة من العالقات الزوجیة معكى

ًلیب جنسیة محرمة شرعیا أثناء أقامة عالقة زوجیة أسا
أمتنع زوجك عن اقامة عالقة زوجیة معك كنوع من ، معك

أجبرك زوجك إلجراء أجھاض للتخلص من ، العقاب
أمتنع زوجك مشاركة الفراش معك كنوع ، األجنة اإلناث

وقد بلغ ، )لجأ زوجك إلى الخیانة الزوجیة، من الكرة
وبلغت قیمة معامل الثبات ألفا ، )٣٢-٨(المدى النظرى لھ 

 . وھى تشیر إلى ثبات المقیاس، )٠٫٨٠١(كرونباخ 
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 العنف السیاسى
 ضد الزوجمارسھ ی، وھو عنف مباشر أو غیر مباشر

 مثل حرمانھا من التصویت وتغییب دورھا الزوجة
 الدرجة الكلیة لھذا المتغیر توحسب، السیاسي أو تھمیشھ

حصول علیھا من العبارات بمجموع الدرجات التى تم ال
منع الزوجة من (وھى المكونة لھ وعددھا أربع عبارات 

تجاة أو إالضغط علیھا للموافقة على ، المشاركة السیاسیة
، الضغط لترشیح مرشح معین دون غیره، رأى معین

وقد بلغ ، )الضغط لالنضمام لألحزاب دون رغبة منك
لثبات ألفا وبلغت قیمة معامل ا، )١٦-٤(المدى النظرى لھ 

 .وھى تشیر إلى ثبات المقیاس، )٠٫٧٠٣(كرونباخ 

 العنف االجتماعى
ویعنى أي فعل أو سلوك یحرم المرأة من حقوقھا 
االجتماعیة مثل التدخل في عالقاتھا االجتماعیة وعزلھا 
عن المجتمع وقطع سبل التواصل ضمن إطار العالقات 

 المتغیر وحسب الدرجة الكلیة لھذا، االجتماعیة المشروعة
بمجموع الدرجات التى تم الحصول علیھا من العبارات 

یغار علیكى (وھى المكونة لھ وعددھا ثمانیة عبارات 
زوجك بطریقة مبالغ فیھا وال یریدك أن تتحدثى مع رجال 

یحاول أن یحد من إتصالك مع جیرانك أو ، آخرین
ًیصر زوجك ان یعرف دائما مع من تكونین من ، صدیقاتك

نعك زوجك من التعبیر عن رأیك بحریة فى یم، أھلك
یحاول زوجك أن یقرر لكى كیف ، ن األسریةوالشؤ

یرید ،  من زیارة أسرتك أو أقاربكیمنعك زوجك، تلبسین
یقرر زوجك ماذا ، زوجك ان یعلم این تكونین بأستمرار

وبلغت قیمة ، )٣٢-٨(وقد بلغ المدى النظرى لھ ، )سینبتل
وھى تشیر إلى ، )٠٫٨٢٦ (معامل الثبات ألفا كرونباخ

 . ثبات المقیاس

ة المتعلقة بمستوى طموح قیاس المتغیرات التابع
 الزوجة 

 ا لمستقبلھھ ویقصد بھ رؤیة المبحوث:مستوى الطموح
الطموح ( خمسة محاور منتكون یو، ومستقبل أوالدھا

الطموح ،  الطموح االقتصادى،الطموح التعلیمى، الزواجى
 على وأعطیت االستجابات) ىالطموح القیاد، الحراكى
: ان ھى أوز التى یحتویھا كل محور اإلیجابیةالعبارات
مع مراعاة ، ١= غیر موافق ، ٢=إلى حد ما ، ٣= موافق

وحسبت الدرجة ، عكس الدرجات مع العبارات السلبیة
ى تم ذ الالوزن النسبىالكلیة لھذا المتغیر بمجموع 

  :ي وھى كالتاللھالمكونھ المحاور الخمسة الحصول علیھ من 

 المحور األول
تسع عبارات وھى الطموح الزواجى ویتكون من 

یفضل البعض ،  یفضل تزویج البنت من شخص غنى(
وسامة الرجل شرط أساسى في  ،الزواج من عائلة كبیرة

الحصول ، الدخل الثابت شئ ضرورى في الزواج، الزواج

ب في التقار،  علي مؤھل عالى من أھم شروط الزواج
 بین الزوجین ھو أساس مستوي االجتماعى لألسرتینال

فرق العمر عامل ، جمال المرأة من شروط الزواج، الزواج
یلعب سن البنت دور أساسى فى ، غیر مھم عند الزواج

وبلغت قیمة ، )٢٧-٩(وقد بلغ المدى النظرى لھ ، )زوجھا
وھى تشیر إلى ، )٠٫٦٢٤(معامل الثبات ألفا كرونباخ 

 .ثبات المقیاس

 المحور الثانى
 عبارة وھى  عشرةالطموح التعلیمى ویتكون من ست

ل أوالدى علي أعلي  یحص حتىًا كبیرًاأبذل مجھود(
ناس كتیر بتشوف التعلیم بتاع المدارس ، مستوى تعلیمي
التعلیم في وقتنا الحاضر أمر ضروري ، مضیعة للوقت

لتحقیق حیاة جیدة البد من الحصول على ، جدا لألبناء
أغیر إقامتي إذا لم یتوفر فیھ التعلیم ،  عالیةشھادات

، التعلیم غیر مفید عكس الخبرة في الحیاة، المناسب لألبناء
الواحد ، كل ما الواحد یتعلم كل ما قدر یعیش كویس

مشاكل كتیر فى الحیاة ممكن ، الحرفى أحسن من المتعلم
لو ، التعلیم یعتبر أفضل استثمار في الحیاة، تتحل بالتعلیم

، تار تعلیم أحد األبناء یبقى تعلیم الولد مش البنتأخ
الحكومة الزم تعمل أقصى مجھود لكى تزود عدد 

أفضل لبناتى أستكمال تعلیمھم قبل ، المدارس بالریف
التعلیم ، األوالد لو إشتغلوا أحسن لھم من التعلیم، واجالز

تعلیم البنت مش ضرورى ، بیساعد علي استغالل الوقت
، )٤٨-١٦(وقد بلغ المدى النظرى لھ ، )زى تعلیم الولد

وھى ، )٠٫٨٤٤(وبلغت قیمة معامل الثبات ألفا كرونباخ 
  . تشیر إلى ثبات المقیاس

 المحور الثالث
ویتكون من سبع عبارات وھى الطموح االقتصادى 

أبحث عن ، أسعى دائما لتحسین دخلي حسب ظروفى(
أبذل مجھود ، أرغب فى إقامة مشروع، یزود دخلناعمل 

أسعى لشراء أصول جدیدة ، عالى لكى أترقى فى وظیفتى
أسعى لشراء ، ) آالت زراعیة– سیارات – أرض زراعیة(

لمدى وقد بلغ ا، )تجدید أثاث البیتأرغب فى ، عقارات
وبلغت قیمة معامل الثبات ألفا ، )٢١-٧(النظرى لھ 

 .وھى تشیر إلى ثبات المقیاس، )٠٫٧٣٧(كرونباخ 

 المحور الرابع
الطموح الحراكى ویتكون من ست عبارات وھى 

، إلى مكان أفضل داخل مصرمع أسرتى أفضل الھجرة (
أسعي ، ال أستطیع مفارقة أھلي مھما كانت مغریات السفر

ال أستطیع ،  مھما كانت المشاق مع أسرتىرجللسفر للخا
 مع أحاول البحث عن فرصة، مغادرة القریة حتي للعمل

ال أستطیع تحمل البھدلة في بالد ، سفر للخارجلل أسرتى
وبلغت قیمة ، )١٨-٦(وقد بلغ المدى النظرى لھ ، )الغربة

وھى تشیر إلى ثبات ) ٠٫٧٥٨(معامل الثبات ألفا كرونباخ 
  .المقیاس
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 حور الخامسالم
الطموح القیادى ویتكون من خمس عبارات وھى 

لدى القدرة على ، أرغب في الترشح لالنتخابات العامة(
أشعر بالسعادة ، جمع الناس والعمل على مساعدة البلد

، أتحمل المھام التي فیھا مسئولیات، لقضاء مصالح الناس
وقد بلغ المدى ، )أعمل علي حل الخالفات بین الناس

وبلغت قیمة معامل الثبات ألفا ، )١٥-٥(لھ النظرى 
  . وھى تشیر إلى ثبات المقیاس، )٠٫٦٣٣(كرونباخ 

 األسالیب اإلحصائیة
استخدمت الدراسة مجموعة من األسالیب اإلحصائیة 

، وجداول التوزیع التكرارى، وھى النسب المئویة
 Zوالمنوال والدرجات المعیاریة ، والمتوسط الحسابى

scores ،ت التائیة الدرجاT scores ، اختبار كروسكال
 . Kruskal –Wallisوالیز 

 Characteristics of Sampleخصائص العینة 
 فى  توصیف خصائص المبحوثات١یوضح جدول 

 :على النحو التالىالمناطق المختلفة 
 السن

المبحوثات أن أكثریة یتبین بالنسبة إلجمالى العینة 
بنسبة بلغت سنة ) ٣٧ -١٩( بین نتتراوح أعمارھ

وبالنسبة لمناطق الدراسة المختلفة كانت أعلى ، )%٥٧٫٧(
 حیث تتراوح أعمار أكثریة المرتفعةقریة النسبة فى 

، %)٦٠٫٠(سنة بنسبة بلغت ) ٣٧-١٩(المبحوثات بین 
وكذلك فى القریة ، %)٥٧٫٤(وكذلك فى القریة المتوسطة 

 . %)٤٤٫٧ (المنخفضة فى المستوى التنموى
 لیمیةالحالة التع

  المبحوثاتأكثریةأن تبین بالنسبة الجمالى العینة 
وكانت االكثر فى ، )دبلوم( متوسط ھنتعلیم%) ٣٨٫٤(

، آمیات%) ٣٩٫٥(القریة المنخفضة فى المستوى التنموى 
وكذلك فى ، %)٤٠٫٤(وكانت االكثر فى القریة المتوسطة 

 . )دبلوم( ذات تعلیم متوسط%) ٣٨٫٧(القریة المرتفعة 

 ة العملیةالحال
جمالى العینة أن أتضح من نتائج الدراسة بالنسبة إل

أعلى نسبة كانت للمبحوثات غیر العامالت بنسبة بلغت 
وكانت االكثر فى القریة المنخفضة فى ، %)٧٦٫٥(

وكذلك االكثر ، غیر عامالت%) ٦٠٫٥(المستوى التنموى 
وكذلك فى القریة ، %)٧١٫٣(فى القریة المتوسطة 

 %). ٨١٫٣(المرتفعة 

 الدخل الشھرى
بالنسبة إلجمالى العینة الكلیة أن أكثریة أظھرت النتائج 

،  منخفضن الدخل الشھرى لھ%)٩٦٫٤( المبحوثات

  فى المستوى التنموىالقریة المنخفضةفى االكثر  وكانت
 وكذلك،  منخفضنخل الشھرى لھد حیث ال%)١٠٠(

یة وكذلك فى القر، %)٩٢٫٥(االكثر فى القریة المتوسطة 
 . %)٩٧٫٤(المرتفعة 

 جملة الدخل الشھرى لألسرة
تبین بالنسبة إلجمالى العینة أن اكثر من نصف 

،  منخفضن الدخل الشھرى ألسرھ%)٧٢٫٩ (المبحوثات
 فى االكثریةوبالنسبة لمناطق الدراسة المختلفة فكانت 

 الدخل %)٩٢٫١( القریة المنخفضة فى المستوى التنموى
وكذلك االكثریة فى القریة ،  منخفضنالشھرى ألسرھ

كثریة فى القریةالمرتفعة وكذلك اال، %)٥١٫١(المتوسطة 
)٧٨٫٧(% . 

 جملة عدد أفراد األسرة
من المبحوثات بالنسبة %) ٦٥٫٧( أتضح من النتائج أن

، )فرد ٦-٤( بین نلى العینة یتراوح عدد أفراد أسرھإلجما
 كانت یةاالكثروبالنسبة لمناطق الدراسة المختلفة تبین أن 

فى القریة المتوسطة فى المستوى التنموى بنسبة بلغت 
 . %) ٦٦٫٥(وكذلك القریة المرتفعة ، %)٦٩٫٢(

 نوع األسرة
  المبحوثاتأكثریةتبین بالنسبة إلجمالى العینة أن 

وبالنسبة لمناطق ،  فى أسر نوویةشن یع%)٦٠٫٢(
 فى القریة المنخفضة فى االكثریةالدراسة المختلفة فكانت 

وكذلك كانت ، %)٧٦٫٣(لمستوى التنموى بنسبة بلغت ا
 یعشن فى أسر %)٦١٫٧(االكثریة فى القریة المرتفعة 

 فى شنیع%) ٥٠(القریة المتوسطة  وكانت فى، نوویة
 .مركبةأسر 

 النتائج والمناقشة

ًالتوزیع النسبى لقرى العینة الثالث المبحوثة وفقا 
 هن أبعادوكل بعد م، ى للبحوثاتلمستوى العنف الكل

لتحقیق الھدف األول من الدراسة تم حساب نسبة 
التكرارات لدرجة العنف الممارس ضد المرأة المبحوثة فى 

 : یلى تبین ما ٣ و ٢، ١ شكالأو، ٢جدولو، القرى الثالث

 العنف الجسدى
ریة ــــالى العینة أن أكثـــبالنسبة إلجمتشیر النتائج 

 بنسبة یتعرضن لعنف جسدى%) ٧٩٫٨( المبحوثات
وبالنسبة لقرى الدراسة المختلفة فكانت االكثریة ، منخفضھ

وكذلك االكثریة فى القریة ، %)٨٥٫٧(فى القریة المرتفعة 
یتعرضن للعنف الجسدى بنسبة %) ٦٦(المتوسطة 
%) ٧٨٫٩(وكذلك االكثریة فى القریة المنخفضة  ،منخفضة

 . یتعرضن لعنف جسدى بنسبة منخفضھ
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 ًمبحوثات وفقا لبعض الخصائص االقتصادیة واالجتماعیة المدروسة فى قرى الدراسة المختلفة لنسبى للالتوزیع ا. ١جدول 

منخفضة القریة ال
 فى مستوى التنمیة

 )كفر أبوشربیة(
 ٣٨= ن 

متوسطة القریة ال
 فى مستوى التنمیة

 )میت أبو على(
 ٩٤= ن 

مرتفعة فى القریة ال
 مستوى التنمیة

 )أكیاد القبلیة(
 ٢٣٠= ن 

 إجمالى العینة
 ٣٦٢= ن

 منطقة الدراسة            
 

 
 الخصائص االجتماعیة

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد واالقتصادیة 

 ٥٧٫٧ ٢٠٩ ٦٠ ١٣٨ ٥٧٫٤ ٥٤ ٤٤٫٧ ١٧ سنھ ) ٣٧ – ١٩(
 السن -١ ٣٦٫٧ ١٣٣ ٣٦٫١ ٨٣ ٣٧٫٢ ٣٥ ٣٩٫٥ ١٥ سنھ ) ٥٦ – ٣٨(

 ٥٫٦ ٢٠ ٣٫٩ ٩ ٥٫٤ ٥ ١٥٫٨ ٦ سنھ) ٧٥ – ٥٧( 
 ٢٢٫١ ٨٠ ٢١٫٧ ٥٠ ١٦ ١٥ ٣٩٫٥ ١٥ أمى

 ٥٫٥ ٢٠ ٥٫٢ ١٢ ٥٫٣ ٥ ٧٫٩ ٣ كتبتقرأ وت
 ٤٫٤ ١٦ ٤٫٣ ١٠ ٦٫٤ ٦ صفر صفر أبتدائى
 ٥٫٨ ٢١ ٥٫٧ ١٣ ٧٫٤ ٧ ٢٫٦ ١ أعدادى
 ٣٨٫٤ ١٣٩ ٣٨٫٧ ٨٩ ٤٠٫٤ ٣٨ ٣١٫٦ ١٢ دبلوم
 ١٫١ ٤ ١٫٣ ٣ صفر صفر ٢٫٦ ١ ثانوى

 ٥٫٨ ٢١ ٧ ١٦ ٤٫٣ ٤ ٢٫٦ ١ ق متوسطفو
 ١٦٫٦ ٦٠ ١٥٫٧ ٣٦ ٢٠٫٢ ١٩ ١٣٫٢ ٥ جامعى

الحالة  -٢
 التعلیمیة

 ٠٫٣ ١ ٠٫٤ ١ صفر صفر صفر صفر دراسات علیا
 ٧٦٫٥ ٢٧٧ ٨١٫٣ ١٨٧ ٧١٫٣ ٦٧ ٦٠٫٥ ٢٣ التعمل

 ٧٫٢ ٢٦ ٥٫٢ ١٢ ١١٫٧ ١١ ٧٫٩ ٣ أعمال حرة
 ١٫٤ ٥ صفر صفر ٢٫١ ٢ ٧٫٩ ٣ ھفالح

 ٠٫٦ ٢ ٠٫٤ ١ صفر صفر ٢٫٦ ١ معاش
 صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر قطاع خاص

الحالة  -٣
 العملیة

 ١٤٫٣ ٥٢ ١٣٫٠ ٣٠ ١٤٫٩ ١٤ ٢١٫١ ٨ حكومى
 ٩٦٫٤ ٣٤٩ ٩٧٫٤ ٢٢٤ ٩٢٫٥ ٨٧ ١٠٠ ٣٨ )فأقل ١٥٠٠(

الدخل  -٤ ٣٫٣ ١٢ ٢٫٦ ٦ ٦٫٤ ٦ صفر صفر ) ٣٠٠٠-١٥٠١(
 بالجنیة الشھرى

 ٠٫٣ ١ رصف صفر ١٫١ ١ صفر صفر ) فأكثر -٣٠٠١(
 ٧٢٫٩ ٢٦٤ ٧٨٫٧ ١٨١ ٥١٫١ ٤٨ ٩٢٫١ ٣٥ )  فأقل ٢٠٠٠(

)٢٤٫٩ ٩٠ ٢٠٫٠ ٤٦ ٤٣٫٦ ٤١ ٧٫٩ ٣ ) ٤٠٠٠ – ٢٠٠١ 
 جملة الدخل -٥

 الشھرى لألسرة
 ٢٫٢ ٨ ١٫٣ ٣ ٥٫٣ ٥ صفر صفر ) فأكثر ٤٠٠١( بالجنیھ

)٢١٫٨ ٧٩ ٢٠٫٠ ٤٦ ٢٥٫٥ ٢٤ ٢٣٫٧ ٩ ) ٣ – ١ 
 جملة عد -٦ ٦٥٫٧ ٢٣٨ ٦٦٫٥ ١٥٣ ٦٩٫٢ ٦٥ ٥٢٫٦ ٢٠  )٦ – ٤(

 أفراد األسرة
 ١٢٫٥ ٤٥ ١٣٫٥ ٣١ ٥٫٣ ٥ ٢٣٫٧ ٩ )  فأكثر ٧(

 ٦٠٫٢ ٢١٨ ٦١٫٧ ١٤٢ ٥٠ ٤٧ ٧٦٫٣ ٢٩ نوویة
  نوع األسرة-٧

 ٣٩٫٨ ١٤٤ ٣٨٫٣ ٨٨ ٥٠ ٤٧ ٢٣٫٧ ٩ مركبة
 .٢٠١٥، الدراسة المیدانیة، )استمارة االستبیان( جمعت وحسبت من :المصدر
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  الدراسة المختلفةقرىلنسبى لمحاور العنف للمبحوثات فى  التوزیع ا.٢جدول 

القریة المنخفضة فى 
 مستوى التنمیة

 )كفرأبوشربیة(
 ٣٠= ن 

القریة المتوسطة فى 
 مستوى التنمیة

 )میت أبو على(
 ٩٤= ن 

القریة المرتفعة فى 
 مستوى  التنمیة

 )أكیاد القبلیة(
 ٢٣٠= ن 

 ینةإجمالى الع
 ٣٦٢= ن

 منطقة الدراسة
 

 متغیر العنف

 )%( عدد )%( عدد )%( عدد )%( عدد

 ٧٩٫٨ ٢٨٩ ٨٥٫٧ ١٩٧ ٦٦ ٦٢ ٧٨٫٩ ٣٠ منخفض 

 العنف الجسدى ١٩٫٣ ٧٠ ١٣٫٩ ٣٢ ٣٣ ٣١ ١٨٫٤ ٧ متوسط 

 ٠٫٨ ٣ ٠٫٤ ١ ١٫١ ١ ٢٫٦ ١ مرتفع 

 ٧٥٫١ ٢٧٢ ٨٠٫٤ ١٨٥ ٦٤٫٩ ٦١ ٦٨٫٤ ٢٦ منخفض 

 العنف النفسى ١٥٫٥ ٥٦ ١٣٫٥ ٣١ ٢٠٫٢ ١٩ ١٥٫٨ ٦ متوسط 
 ٩٫٤ ٣٤ ٦٫١ ١٤ ١٤٫٩ ١٤ ١٥٫٨ ٦ مرتفع 

 ٤٨٫٩ ١٧٧ ٤٦٫١ ١٠٦ ٥٣٫٢ ٥٠ ٥٥٫٣ ٢١ منخفض 

 العنف اللفظى ٤٢ ١٥٢ ٤٧٫٤ ١٠٩ ٣٦٫٢ ٣٤ ٢٣٫٧ ٩ متوسط 
 ٩٫١ ٣٣ ٦٫٥ ١٥ ١٠٫٦ ١٠ ٢١٫١ ٨ مرتفع 

 ٨٧٫٣ ٣١٦ ٩١٫٧ ٢١١ ٧٧٫٧ ٧٣ ٨٤٫٢ ٣٢ منخفض 

 العنف االقتصادى ١١٫٣ ٤١ ٧٫٤ ١٧ ٢٠٫٢ ١٩ ١٣٫٢ ٥ متوسط 
 ١٫٤ ٥ ٠٫٩ ٢ ٢٫١ ٢ ٢٫٦ ١ مرتفع 

 ٨٧ ٣١٥ ٩١٫٣ ٢١٠ ٧٨٫٧ ٧٤ ٨١٫٦ ٣١ منخفض 

 العنف الجنسى ١١٫٣ ٤١ ٧٫٤ ١٧ ١٨٫١ ١٧ ١٨٫٤ ٧ متوسط 
 ١٫٧ ٦ ١٫٣ ٣ ٣٫٢ ٣ صفر صفر مرتفع 

 ٩٠٫٦ ٣٢٧ ٨٩٫١ ٢٠٥ ٩١٫٥ ٨٦ ٩٧٫٤ ٣٧ منخفض 

 العنف السیاسى ٨٫٣ ٣٠ ٩٫٦ ٢٢ ٧٫٤ ٧ ٢٫٦ ١ متوسط 
 ١٫١ ٥ ١٫٣ ٣ ١٫١ ١ صفر صفر مرتفع 

 ٤٩٫٤ ١٧٩ ٥١٫٧ ١١٩ ٤٤٫٧ ٤٢ ٤٧٫٤ ١٨ منخفض 

 العنف االجتماعى ٣٦٫٧ ١٣٣ ٣٦٫١ ٨٣ ٣٥٫١ ٣٣ ٤٤٫٧ ١٧ متوسط 
 ١٣٫٨ ٥٠ ١٢٫٢ ٢٨ ٢٠٫٢ ١٩ ٧٫٩ ٣ مرتفع 

 .٢٠١٥، الدراسة المیدانیة، )استمارة االستبیان( جمعت وحسبت من :المصدر
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 العنف النفسى
من إجمالى العینة یقعن فى الفئة %) ٧٥٫١(یتبین أن 

وفى قرى ، المتوسطة من حیث التعرض للعنف النفسى
ى القریة المرتفعة فى الدراسة المختلفة كانت االكثریة ف

فى الفئة المتوسطة من حیث %) ٨٠٫٤(المستوى التنموى 
وكذلك االكثریة فى القریة ، التعرض للعنف النفسى

وكذلك القریة ، %)٦٨٫٤(المنخفضة فى مستوى التنمیة 
 %).٦٤٫٩(المتوسطة فى مستوى التنمیة 

 العنف اللفظى
 %)٤٨٫٩( حوالى أتضح بالنسبة إلجمالى العینة أن

من المبحوثات یقعن فى الفئة االمنخفضة من حیث 
وعلى مستوى قرى الدراسة ، تعرضھن للعنف اللفظى

المختلفة كانت فى القریة المنخفضة فى المستوى التنموى 
یقعن فى الفئة المنخفضة من حیث التعرض %) ٥٥٫٣(

، %)٥٣٫٢(وكذلك فى القریة المتوسطة ، للعنف اللفظى
 %) . ٤٦٫١(وكذلك القریة المرتفعة 

 العنف االقتصادى
 یقعن فى لنتائج أن أكثر من نصف المبحوثاتتبین من ا

الفئة المنخفضة من حیث تعرضھن للعنف االقتصادى 
قرى الدراسة المختلفة لوبالنسبة ، %)٨٧٫٣(بنسبة بلغت 

فكانت االكثریة فى القریة المرتفعة فى المستوى التنموى 
من حیث تعرضھن یقعن فى الفئة المنخفضة %) ٩١٫٧(

وكذلك القریة المنخفضة فى المستوى ، للعنف االقتصادى
وكذلك القریة المتوسطة فى مستوى ، %)٨٤٫٢(التنموى 

 .  من حیث التعرض للعنف االقتصادى%)٧٧٫٧(التنمیة 

 العنف الجنسى
من المبحوثات %) ٨٧(أتضح من النتائج أن نسبة 

نف یقعن فى الفئة المنخفضة من حیث تعرضھن للع
وعلى مستوى قرى الدراسة المختلفة حصلت ، الجنسى

القریة المرتفعة فى مستوى التنمیة على أعلى نسبة حیث 
بلغت نسبة المبحوثات الالتى یتعرضن للعنف الجسدى فى 

وكذلك األكثریة فى القریة ، %)٩١٫٣(الفئة المتوسط 
وكانت فى القریة المتوسطة فى ، %)٨١٫٦(المنخفضة 

 %) . ٧٨٫٧(وى المستوى التنم

 العنف السیاسى
 تشیر النتائج بالنسبة الجمالى العینة أن غلبیة المبحوثات
 یقعن فى الفئة المنخفضة من حیث التعرض للعنف السیاسى

قرى الدراسة المختلفة لوبالنسبة ، %)٩٠٫٦(بنسبة بلغت 
%) ٩٧٫٤(كانت أعلى نسبة فى القریة المنخفضة حیث أن 

 لفئة المنخفضة من حیث من المبحوثات یقعن فى ا
بینما كانت االكثریة فى القریة ، التعرض للعنف السیاسى

وكذلك االكثریة فى القریة المرتفعة ، %)٩١٫٥(المتوسطة 
)٨٩٫١ . (% 

 العنف االجتماعى
من المبحوثات %) ٤٩٫٤(یتضح من النتائج ان 

بالنسبة إلجمالى العینة یقعن فى الفئة المتوسطة من حیث 
وبالنسبة لقرى الدراسة ، نف االجتماعىالتعرض للع

المختلفة حصلت القریة المرتفعة على أعلى نسبة حیث 
المنخفضة وكذلك االكثریة فى القریة  ،%)٥١٫٧(بلغت 

یقعن %) ٤٤٫٧(ًیضا فى القریة المتوسطة أ و%)٤٧٫٤(
 . فى الفئة المنخفضة من حیث التعرض للعنف االجتماعى 

ة العظمى من المبحوثات تبین من النتائج أن الغالبی
، یتعرضن لعنف منخفض فى أشكال العنف الجسدى

ویتعرضن لعنف ، الجنسى والسیاسى، االقتصادى، النفسى
. واالجتماعى، فظىلومتوسط فى أشكال العنف ال منخفض

والنسبة الموجودة من العنف ترجع إلى اإلنھیارات 
 ولكن نسبة كبیرة تدل على عدم تعرض، األخالقیة والجھل

 .ویرجع ذلك لثبات القیم والمعتقدات الدینیة  ، المرأة للعنف
 القرى الثالث المدروسة بینختبار معنویة الفروق إ

كل على ، فیما یتعلق بالعنف والمحاور المكونة لة
 هحد

 معنویة الفروق  إختبار فیما یخصالثانىلتحقیق الھدف 
مرأة بین مناطق الدراسة المختلفة فیما یتعلق بالعنف ضد ال

تم الفرض البحثى األول من الدراسة وللتحقق ، ومحاورة
من صحة ھذا الفرض تم صیاغة الفرض الصفرى التالى 

فیما القرى الثالث المدروسة ال توجد فروق معنویة بین " 
ًبالدرجة الكلیة للعنف وكذلك كل من أبعادة كال على یتعلق 

 -كالكروس"والختبار ھذا الفرض تم أستخدام أختبار "حدة 
 وكانت النتائج المتحصل علیھا فى ھذا الصدد كما" زیوال

 : یلى 
 وجود فروق معنویة عند مستوى ٣جدول یتبین من 

 بین مناطق الدراسة المختلفة فیما یتعلق بالعنف ٠٫٠١
الجسدى والعنف النفسى واالقتصادى والجنسى والسیاسى 

فى حین تبین عدم وجود فروق ، والدرجة الكلیة للعنف
نویة بین مناطق الدراسة المختلفة فیما یتعلق بالعنف مع

ًوبناءا على ذلك یمكن رفض ، اللفظى والعنف االجتماعى
توجد "الفرض الصفرى وقبول الفرض البحثى األول 

فروق معنویة بین القرى الثالث المدروسة فیما یتعلق 
كل ، بمستوى كل من العنف الكلى والمحاور المكونة لھ

كما یمكن ، بة لألبعاد التى ثبتت معنویتھابالنس" على حدة
قبول الفرض الصفرى ورفض الفرض البحثى األول فیما 

 . یتعلق باالبعاد التى لم تثبت معنویتھا

قریة الارتفاع متوسط الرتب لصالح إلى وتشیر النتائج 
لبعض  مقارنة بباقى مناطق الدراسة بالنسبة المتوسطة

 العنف الجسدى والجنسى األبعاد والتى ثبتت معنویتھا وھى
، واالجتماعي اللفظي  للعنفوالتي لم تثبت معنویتھاوالسیاسى 

وربما یرجع ذلك إلى أن اكثر من نصف المبحوثات فى 
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العنف ضد بوالیز إلختبار معنویة الفروق بین مناطق الدراسة المختلفة فیما یتعلق -تائج إختبار كروسكالن. ٣جدول 
  الزوجالزوجة من قبل 

منخفضة فى القریة ال
 مستوى التنمیة

 )كفر أبوشربیة(
 ٣٨= ن 

متوسطة فى القریة ال
 مستوى التنمیة

 )میت أبو على(
 ٩٤= ن 

مرتفعة فى القریة ال
 مستوى التنمیة

 )أكیاد القبلیة(
 ٢٣٠= ن 

مناطق الدراسة                   
 
 

                                       
 متوسط الرتب متوسط الرتب متوسط الرتب العنف محاور 

 ٢اقیمة ك

یة
حر

 ال
جة

در
 

 ٢ **١٧٫٣٤٥ ١٦٤٫٧٥ ٢١٦٫٠٧ ١٩٧٫٣٦ العنف الجسدى

 ٢ **١٠٫٥٩٨ ١٦٨٫١٦ ٢٠٦٫٠٧ ٢٠٠٫٠٣ العنف النفسى

 ٢ ٠٫٤٦ ١٨١٫١٢ ١٨٣٫٢٨ ١٧٩٫٤١ العنف اللفظى

 ٢ **١٨٫١١٩ ١٦٥٫٣٤ ٢٠٦٫٣٨ ٢١٧٫٧٤ العنف االقتصادى

 ٢ **٢٧٫٩٢٠ ١٦١٫٤٦ ٢٢٧٫٠٠ ١٩٠٫٢٢ العنف الجنسى

 ٢ **١٣٫٩٦٦ ١٧٨٫٥٥ ٢٠٢٫١٨ ١٤٨٫٢١ العنف السیاسى

 ٢ ٥٫٢٢٤ ١٧٥٫٨٥ ٢٠١٫٩٦ ١٦٥٫٠٩ العنف االجتماعى

 ٢ **١٢٫٤٠٨ ١٦٧٫٧٣ ٢١٢٫٥٤ ١٨٨٫٠٤ الدرجة الكلیة للعنف 

 ٣٦٢=                                        ن      ٠٫٠١معنویة عند                                      ** =٠٫٠٥معنویة عند * = 

 .٢٠١٥، الدراسة المیدانیة، )استمارة االستبیان( جمعت وحسبت من :المصدر
 

فى فئة السن %) ٥٧٫٤(القریة المتوسطة بنسبة بلغت 
على نسبة بالنسبة لعدد أفراد أالمنخفضة وحصولھا على 

، أفراد) ٦-٤(فى الفئة من %) ٦٩٫١(األسرة بنسبة بلغت 
لألسرة %) ٥٠(وبالنسبة لنوع األسرة حصلت على نسبة 

بینما كانت القریة المنخفضة مرتفعة فى متوسط ، المركبة 
وربما یرجع ذلك إلى تدنى ، الرتب للعنف االقتصادى

من المبحوثات %) ١٠٠(مستوى الدخول حیث أن نسبة 
  فى الفئةنقریة كان إجمالى الدخل الشھرى لھفى ھذه ال

ویتضح أن أعلى متوسط ، جنیة )  فأقل١٥٠٠(نخفضة الم
ثم العنف االقتصادى ثم ، رتب كان لصالح العنف الجنسى

مركز التغذیة (العنف الجسدى وھذا یتفق مع نتائج دراسة 
 ) . ٢٠٠٦، والتنمیة الریفیة

ًب لكال من ضح من النتائج أرتفاع متوسط الرتویت
نواع ویتفق ذلك العنف الجسدى والجنسى مقارنة بباقى األ
 ھذا رواد یربطمع نظریة اتجاة دور الجنس والتى فیھا 

 المرأة ضد الموجھ المختلفة، بأشكالھ العنف بین االتجاه
 البناء داخل الرجل عند للمرأة الذھنیة وبین الصورة

 من خالل العدید من تتشكل التى الصورة ھذه جتماعى،اال
 الذھنیة صورةال وھذه المجتمع، داخل البنائیة العوامل
 أو الجنسیة، النظرة تحكمھا فى الغالب الرجل عند للمرأة
 داخل ھذه األساسى المركب ھى جنسیة، كأداة للمرأة النظر

) ٢٠١٠، الردیعان(ویختلف مع نتائج دراسة ، الصورة

والتى توصلت إلى أن أنماط العنف الشدیدة كالبدنى 
 .والجنسى قلیلة االنتشار مقارنة بباقى األنماط

 القرى الثالث المدروسة بینختبار معنویة الفروق إ
كل بعد فیما یتعلق بالدرجة الكلیة لمستوى الطموح و

 هًكال على حد، أبعادةمن 
فیما یخص معنویة الفروق بین  الثالثلتحقیق الھدف ا

بالدرجة الكلیة لمستوى مناطق الدراسة المختلفة فیما یتعلق 
تم الفرض ، لى حدةًالطموح وكل بعد من أبعادة كال ع

 البحثى الثانى من الدراسة وللتحقق من صحة ھذا الفرض
ال توجد فروق معنویة "تم صیاغة الفرض الصفرى التالى 

بالدرجة الكلیة  فیما یتعلق القرى الثالث المدروسةبین 
، ًكال على حدة، لمستوى الطموح وكل بعد من أبعادة

 -روسكالك"والختبار ھذا الفرض تم أستخدام أختبار "
 وكانت النتائج المتحصل علیھا فى ھذا الصدد كما" والز
 : یلى 

 وجود فروق معنویة عند مستوى ٤جدول یتبین من 
 بین مناطق الدراسة المختلفة فیما یتعلق بالطموح ٠٫٠١

الزواجى والطموح التعلیمى والطموح القیادى والدرجة 
كما یوجد فروق معنویة عند مستوى ، الكلیة للطموح

 بین مناطق الدراسة المختلفة فیما یتعلق بالطموح ٠٫٠٥
ًوبناءا على ذلك یمكن ، االقتصادى والطموح الحراكى

 ى ــــى الثانــــرفض الفرض الصفرى وقبول الفرض البحث
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الكلیة  والیز إلختبار معنویة الفروق بین مناطق الدراسة المختلفة فیما یتعلق بالدرجة –نتائج إختبار كروسكال  .٤جدول 
 هلمستوى الطموح وأبعاد

القریة المنخفضة فى 
 مستوى التنمیة

 )كفر أبو شربیة(
 ٣٨= ن 

القریة المتوسطة فى 
 مستوى التنمیة

 )میت أبو على(
 ٩٤= ن 

ة فى القریة المرتفع
 مستوى التنمیة

 )أكیاد القبلیة(
 ٢٣٠= ن 

مناطق الدراسة       
  

                                                                   
 متوسط الرتب متوسط الرتب متوسط الرتب بعاد الطموح أ

درجة  ٢قیمة كا
 الحریة

 ٢ **٢٦٫١٦٤ ٢٠٢٫٧٠ ١٤٤٫١٣ ١٤٥٫٦٢ الطموح الزواجى 

 ٢ **٤٦٫١٠٩ ١٩٣٫٩٩ ١٩٤٫٩٢ ٧٢٫٧٠ الطموح التعلیمى 

 ٢ *٦٫٨٣٣ ١٨١٫٢٣ ١٦٧٫٠٢ ٢١٨٫٩٩ الطموح االقتصادى 

 ٢ *١٢٫٤٧٢ ١٩١٫٦٤ ١٤٩٫١٤ ٢٠٠٫١٧ وح الحراكى الطم

 ٢ **٢٤٫٠٩٨ ١٩٥٫٤٤ ١٣٦٫٨٥ ٢٠٧٫٥٧ الطموح القیادى 

 ٢ **٢٥٫٣١٩ ٢٠١٫٦٥ ١٥٤٫٣٥ ١٢٦٫٦٧ الدرجة الكلیة لمستوى الطموح 

 ٣٦٢=    ن                                ٠٫٠٥معنویة عند                                 * = ٠٫٠١معنویة عند ** =

 

توجد فروق معنویة بین القرى الثالث المدروسة فیما "
یتعلق بكل من مستوى الطموح وأبعادة المكونة لھ كل على 

 . بالنسبة للمتغیرات التى ثبتت معنویتھا "حدة

وتشیر النتائج إلى ارتفاع متوسط الرتب لصالح القریة 
 المنخفضة مقارنة بباقى مناطق الدراسة بالنسبة لبعض

االبعاد التى ثبتت معنویتھا وھى الطموح االقتصادى 
وربما یرجع ذلك ، والطموح الحراكى والطموح القیادى

النخفاضھا فى المستوى التنموى وھذا یتفق مع نظریة ادلر 
 كفاح الفرد للوصول إلى السمو تؤمن بفكرةوالتى 

كما أنة یؤكد ، ًوذلك تعویضا عن مشاعر النقص، واالرتقاء
ة الذات كفكرة مضادة لفكرة فروید المتمثلة فى على أھمی

كما أكد على أھمیة ، األنا الدنیا واألنا الوسطى واألنا العلیا
ویعتبر اإلنسان كائنا ، العالقات االجتماعیة وعلى الحاضر

ویشعر ، ًاجتماعیا تحركة الحوافز االجتماعیة وأھدافة
لقدرة بأسباب سلوكة وباألھداف التى یحاول بلوغھا ولدیة ا

بینما كان أعلى متوسط ، على التخطیط ألعمالة وتوجیھھا
 بالنسبة لبعد الطموح القریة المتوسطةرتب لصالح 

بینما أرتفع ، التعلیمى ویرجع ذلك لقربھا من المدینة
متوسط الرتب لصالح القریة المرتفعة بالنسبة لبعد الطموح 

ع یتفق ذلك مو، والدرجة الكلیة لمستوى الطموحالزواجى 
نظریة المجال لـ لیفین والتى ترى أن ھناك عوامل مختلفة 

 :للمستقبل الفرد تؤثر فى مستوى الطموح ومنھا نظرة
 من یحققھ أن یتوقع وما مستقبلھ على النظرة ھذه تؤثر
 .الحاضرة أھدافھ وعلى في مستقبلة أھداف

 العالقات االرتباطیة بین المتغیرات المستقلةاختبار 
وأبعادة مستوى الطموح الكلى ین ب ووأشكال العنف

 هكل على حد، المكونھ لھ
فیما یخص التعرف على  الرابعلتحقیق الھدف 

العالقات االرتباطیة بین المتغیرات المستقلة ومستوى 
تم الفرض البحثى الرابع من ، الطموح الكلى للمبحوثات

الدراسة وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم صیاغة الفرض 
كل من  ال توجد عالقات ارتباطیة بین "الصفرى التالى 

المتغیرات المستقلة ومستوى الطموح الكلى للمبحوثات 
معامل االرتباط "والختبار ھذا الفرض تم أستخدام أختبار "

جدول (متحصل علیھا وكانت النتائج ال" البسیط بیرسون
 : فى ھذا الصدد كمایلى) ٥

 مستوى الكلى للطموحلبالنسبة ل
ارتباطیة معنویة بینھ وبین كل ات د عالقووجیتبین 

جملة الدخل ، الدخل الشھرى، الحالة التعلیمیة، السن: من
العنف ، العنف النفسى، العنف الجسدى، الشھرى لألسرة

وذلك عند ، العنف الجنسىو العنف االقتصادى، فظىالل
 ) . ٠٫٠١(مستوى معنویة 

 بالنسبة للطموح الزواجى
نویة بینھ وبین كل یتضح وجود عالقات ارتباطیة مع

جملة الدخل ، الدخل الشھرى، الحالة التعلیمیة، السن: من
العنف ، العنف النفسى، العنف الجسدى، الشھرى لألسرة

وذلك عند مستوى معنویة ، العنف الجنسىو االقتصادى
وبینھا وبین العنف اللفظى عند مستوى معنویة ، )٠٫٠١(
)٠٫٠٥ . ( 
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متغیرات مستوى العنف وبین أشكال  و للمبحوثاتالخصائص االجتماعیة واالقتصادیةبین العالقات االرتباطیة  .٥جدول 
 للمبحوثاتوابعادة الطموح الكلى 

 المتغیرات  بیرسونرتباطإقیم معامل 
الدرجة الكلیة 

 لمستوى الطموح
الطموح 
 الزواجى

الطموح 
 التعلیمى

الطموح 
 االقتصادى

 الطموح 
 الحراكى

 الطموح
  القیادى

 ٠٫٠٦١ ٠٫٠٢٠- ٠٫٠٨٨- **٠٫٢٠٠- **٠٫١٧٥- **٠٫١٧٠- السن -١

 **٠٫١٤٨ ٠٫٠٨٥ **٠٫١٢٧ **٠٫٤٦٩ **٠٫٣٦٣ **٠٫٤٤٠ الحالة التعلیمیة -٢

 ٠٫٠٣٩ ٠٫٠٦٩ *٠٫١٠٤ **٠٫١٥٩ **٠٫٢٠٣ **٠٫١٩٧ الدخل الشھرى -٣

 ٠٫٠٠٩- ٠٫٠٠٢- ٠٫٠٥٧ **٠٫٢٥٦ **٠٫١٤٩ **٠٫١٨٨ جملة الدخل الشھرى لألسرة-٤

 **٠٫١٧٣- ٠٫٠٦٦- *٠٫١٠٨- **٠٫٣٣٥- **٠٫٢٦٦- **٠٫٣٣٦- لعنف الجسدىا -٥

 **٠٫١٩٣- ٠٫٠١١ ٠٫٠٢٤- **٠٫٢٢٨- **٠٫١٨٠- **٠٫٢١٤- العنف النفسى -٦

 *٠٫١١٦- ٠٫٠٣٢ ٠٫٠١٩- **٠٫٢٠٦- *٠٫١١٠- **٠٫١٥٨- العنف اللفظى -٧

 **٠٫١٧٢- ٠٫٠٢٢- ٠٫٠٥٩- **٠٫٢٢٥- **٠٫١٨٣- **٠٫٢٢٨- العنف االقتصادى -٨

 **٠٫١٩٨- ٠٫٠٠١- **٠٫١٤٧- **٠٫٢٠١- **٠٫٢٤٨- **٠٫٢٥٢- العنف الجنسى -٩

 ٠٫٠٥٣- ٠٫٠١٤- ٠٫٠٨٤- ٠٫٠٣١- ٠٫٠٦٦- ٠٫٠٧٠- العنف السیاسى -١٠

 **٠٫٢١٢- ٠٫٠٢٥ ٠٫٠٣١- ٠٫٠٠٨ ٠٫١٦٣ ٠٫٠١٦- العنف االجتماعى -١١

 ٠٫٠٥معنویة عند    * =                                     ٠٫٠١معنویة عند ** = 
 .٢٠١٥، الدراسة المیدانیة، )استمارة االستبیان( جمعت وحسبت من :المصدر

 الطموح التعلیمى
تشیر النتائج إلى وجود عالقات ارتباطیة معنویة بینھ 

، الدخل الشھرى، الحالة التعلیمیة، السن: وبین كل من
العنف ، العنف الجسدى، جملة الدخل الشھرى لألسرة

، العنف الجنسىو العنف االقتصادى،  اللفظىالعنف، نفسىال
 ) .٠٫٠١(وذلك عند مستوى معنویة 

 الطموح االقتصادى

یتبین وجود عالقات ارتباطیة معنویة بینھ وبین كل 
وذلك عند مستوى ، العنف الجنسىالحالة التعلیمیة و: من

وبینھ وبین الدخل الشھرى والعنف ، )٠٫٠١(معنویة 
 ) . ٠٫٠٥(توى معنویة الجسدى عند مس

 الطموح الحراكى
یتضح عدم وجود عالقات ارتباطیة معنویة بینة وبین 

جملة ، الدخل الشھرى، الحالة التعلیمیة، السن: كل من
، العنف النفسى، العنف الجسدى، الدخل الشھرى لألسرة

 . العنف الجنسى، العنف االقتصادى
 الطموح القیادى

ت ارتباطیة معنویة بینھ تشیر النتائج إلى وجود عالقا
العنف ، العنف الجسدى، الحالة التعلیمیة :وبین كل من

 والعنف العنف الجنسى، العنف االقتصادى، النفسى

وبینھ ، )٠٫٠١(وذلك عند مستوى معنویة ،  االجتماعى
 ) .  ٠٫٠٥(وبین العنف اللفظى عند مستوى معنویة 

ًوبناءا على ذلك فأنھ یمكن رفض الفرض الصفرى 
توجد عالقات إرتباطیة بین "قبول الفرض البحثى الثالث و

كل من المتغیرات المستقلة وأشكال العنف وبین مستوى 
، بالنسبة للمتغیرات التى ثبتت معنویتھا" الطموح الكلى

ورفض الفرض البحثى الثالث وقبول الفرض الصفرى مع 
 .المتغیرات التى لم تثبت معنویتھا

قلة المدروسة فى تالمسالمتغیرات ِختبار إسھام إ
تفسیر التباین الكلى فى قیمة مستوى الطموح الكلى 

 للمبحوثات
فیما یخص أسھام المتغیرات  الخامسولتحقیق الھدف 

، للمبحوثات المستقلة فى تفسیر قیمة مستوى الطموح الكلى
تم الفرض البحثى الرابع من الدراسة وللتحقق من صحة 

ال تسھم "ى التالى ھذا الفرض تم صیاغة الفرض الصفر
ًة اسھاما معنویاــــــقلة المدروستالمتغیرات المس  فى ً فریداً

وح الكلى ـــتوى الطمـــــة مســتفسیر التباین الكلى فى قیم
م أختبار والختبار ھذا الفرض تم أستخدا" للمبحوثات

)Step wise ( وكانت النتائج المتحصل علیھا فى ھذا
 : یلى الصدد كما
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فیما یتعلق بمستوى الطموح  ٦جدول  ائج نتمن تبین
ًثالث متغیرات یؤثرن إیجابیا على ھذا العامل وھم معنویة 
وعدم معنویة تأثیر ،  والعنف اللفظىالعنف الجسدى، السن

وھذه ،  والعنف االقتصادىالدخل الشھرى للزوجة: كل من
، من تباین مستوى الطموح% ٢٨٫٣المتغیرات تفسر 

 الصفرى وقبول الفرض وبذلك یمكن رفض الفرض
البحثى بالنسبة للمتغیرات التى ثبتت معنویة تأثیرھا على 

وكذلك یمكن رفض الفرض البحثى ، مستوى الطموح
وقبول الفرض الصفرى بالنسبة للمتغیرین الذى لم تثبت 

 . معنویة تأثیرھما 
 المتغیرات المستقلة ویتبین من النتائج السابقة أن

وقد ، فسیر مستوى الطموحأسھمت بنسبھ متوسطة فى ت
أن ھناك عوامل كثیرة تؤثر فى مستوى یعزى ھذا إلى 

ویمكن تفسیر ھذه النتیجة فى ضوء نظریة ، الطموح
 في تؤثر عوامل ھناك والتى ترى أن، المجال لـ لیفن

 الفرد كان  فكلما :النضج منھا عامل الطموح مستوى
اصة وخ ھأھداف تحقیق وسائل یده متناول في كان ًناضجا

 بقدرة یتمتع الفرد كان فكلما :العقلیة القدرة، أھداف طموحة
أھداف أكثر  بتحقیق القیام استطاعتھ في كان أعلى عقلیة

 مستوى من یرفع فالنجاح: والفشل النجاح، صعوبة
 یؤدي لإلحباط والفشل بالرضا صاحبھ ویشعر الطموح
: للمستقبل الفرد  نظرة.العمل في للتقدم ًمعرقال ویكون

 من یحققھ أن یتوقع وما مستقبلھ على النظرة ھذه تؤثرف
 .الحاضرة أھدافھ وعلى في مستقبلة أھداف

 التوصیات 
وذلك من خالل ، ضرورة خلق ثقافة مجتمعیة جدیدة -١

قیام وزارة التربیة والتعلیم بتوعیة الناشئین من الذكور 
واإلناث فى مراحل التعلیم المختلفة بطبیعة العالقات 

 وحقوق وواجبات كل طرف من أطرافھا األسریة
، وخاصة العالقات والمعامالت بین الزوج و الزوجة

والتى یجب أن تتم فى إطار تسوده المودة و الرحمة 
 . التى أوصت بھا األدیان السماویة

 قیام وزارة التضامن االجتماعى والمركز القومى للمرأة -٢
تھا بعمل برامج توعیة للمرأة بكافة حقوقھا وواجبا

وكذلك الرجل سواء تجاة بعضھم البعض أو تجاة 
وكذلك عمل برامج توعیة للسكان الریفیین ، المجتمع

بأھمیة دور المرأة فى المجتمع وبالتالى تغییر الفكر 
 . المتدنى السائد فى المجتمع حول المرأة 

 التطبیق الكامل والصارم لقانون حمایة اإلناث من جمیع -٣
والنفسى داخل األسرة وفى مكان أشكال العنف الجسدى 

العمل وفى المجتمع یحافظ على حقوق الضحایا 
كتجریم اإلخالل بتكافؤ الفرص بین ، ویعاقب مرتكبیة

الجنسین عن طریق استبعاد المرأة من بعض األعمال 
وإدماج مبدأ ، أو المھن لكونھا أنثى بالمخالفة للقانون

وطنى المساواة بین الرجل والمرأة فى الدستور ال
 . والتشریعات األخرى

د درجة یحد لت ذات العالقة االرتباطیةالمستقلةلمتغیرات لنتائج تحلیل اإلنحدار الخطى المتعدد التدریجى الصاعد  .٦جدول 
 طموح الزوجةتأثیرھا على مستوى 

 المتغیرات المستقلة  مستوى الطموح: المتغیر التابع 
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 ١ ٠٫٤٤٠ ٨٦٫٤١٢ ٠٫٣٦٤ **٧٫٢٣٩ ١٫٥١٦ ٠٫١٩٤ ٠٫١٩٤ **٠٫٤٤٠ الحالة التعلیمیة للزوجة -١

 ٢ ٠٫٤٩٢ ٥٧٫٤٣٧ ٠٫٣٣٥- **٤٫٨٣٦- ٠٫٦٤٥- ٠٫٠٤٨ ٠٫٢٤٢ **٠٫٣٣٦-  العنف الجسدى -٢

 ٣ ٠٫٥١٦ ٤٣٫٣٩٩ ٠٫٢٤٤- **٣٫٨٢٤- ٠٫٦٠٦- ٠٫٠٢٥ ٠٫٢٦٧ **٠٫١٥٨-  العنف اللفظى -٣

 ٤ ٠٫٥٢٤ ٣٣٫٨١٥ ٠٫١١٣ ٢٫٣١٢ ٠٫٠٠٢ ٠٫٠٠٨ ٠٫٢٧٥ **٠٫١٩٧  الدخل الشھرى للزوجة -٤

 ٥ ٠٫٥٣٢ ٢٨٫٠٦٥ ٠٫١١٦- ١٫٩٨٧- ٠٫٤٦١- ٠٫٠٠٨ ٠٫٢٨٣ **٠٫٢٢٨-  قتصادى العنف اال -٥

 ٠٫٠١معنویة عند     ** = ٨٦٫٤١٢= المحسوبة ) ف( قیمة ٠٫٢٨٣ = R2   معامل التحدید ٠٫٥٣٢ =Rمعامل االرتباط المتعدد
 .٢٠١٥، الدراسة المیدانیة، )استمارة االستبیان( جمعت وحسبت من :المصدر
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كل ما یتفق مع الشریعة من اتفاقیات القضاء  تطبیق -٤ 
علي أشكال التمیز ضد المرأة وإعالن القضاء علي 
العنف ضد المرأة حیث توفر ھذه اآللیات حمایة للنساء 

األسرة والمجتمع من خالل الجھات  من العنف في
المختصة وھى المجلس القومى للمرأة والمجلس 

 حقوق القومى لألمومة والطفولة وكافة جمعیات
 .االنسان فى مصر

 قیام المركز القومى للمرأة والھیئات المعنیة بالمرأة -٥
العمل على تعزیز ونشر ثقافة الجندر على كافة 
المستویات وفى مؤسسات الدولة كافة لضمان أن ال 
تؤدى السیاسات االجتماعیة واالقتصادیة بما فى ذلك 

زیادة التخطیط اإلنمائى إلى إدامة العنف ضد المرأة و
ًوإنما یأخذ اتجاھا ومنحا آخر وھو ، حدتھ منع العنف ً

 .ھضد المراة والقضاء علی

 عــــالمراج

  مشتركةةالعنف ضد المرأة رؤی. )٢٠٠٨(ھیفاء ، أبوغزالة
نشرة صادرة عن المجلس الوطنى ، ألحداث التغییر

لشؤون األسرة بالتعاون مع مشروع القطاع الخاص 
وكالة األمریكیة للتنمیة لصحة المرأة الممول من ال

 .یةالدول

 التفكیر االبداعى وعالقتة .)٢٠٠٤(خالد محمود ، أبوندى
بكل من العزو السببى ومستوى الطموح لدى تالمیذ 

، رسالة ماجستیر، الصفین الخامس والسادس االبدائیین
 . غزة، الجامعة االسالمیة، التربیةكلیة ، قسم علم النفس

دراسة عن العنف األسرى  .)٢٠١٠ (عوض محمد، أحمد
المجلة السودانیة ، أحترام، فى السودان أنماطة وأسبابة

العدد ، ثقافىلثقافة حقوق اإلنسان وقضایا التعدد ال
 .نوفمبر، الثانى عشر

، البرنامج اإلنمائى لألمم المتحدة ومعھد التخطیط القومى
 .تقریر التنمیة البشریة، )٢٠١٠(

مجلة ، د المرأةضعنف ال، )٢٠١٢(، إبراھیم، الحیدرى
 .٤٥٩١ العدد، أیالف

 العنف األسرى ضد .)٢٠٠٩(سلوى عبد الحمید ، الخطیب
المرأة فى مدینة الریاض دراسة لبعض الحاالت 
المترددات على مستشفى الریاض المركزى والمركز 
، الخیرى لإلرشاد االجتماعى واألستشارات األسریة

، ٢٠لد مج، مجلة مركز بحوث الدراسات الجامعیة 
 . السعودیة 

زینب عبدالمحسن  ،أمل محمود السید محمود، الدوة
عالقة بعض المتغیرات النفسیة . )٢٠٠٦ (درویش

والمعرفیة واالجتماعیة بمستویات تقبل المرأة للعنف 
 .٢ :  ٧،  مجلة دراسات عربیة في علم النفس،الزواجى

 العنف األسرى ضد .)٢٠١٠(خالد بن عمر ، الردیعان
 دراسة وصفیة على عینة من النساء فى مدینة المرأة

 .الریاض، جامعة الملك سعود، دابكلیة اآل، الریاض

 الرضا .)٢٠١٢(، سعید بن إبراھیم بن أحمد، الزھرانى
عن العمل األرشادى وعالقتة بمستوى الطموح لدى 

،  رسالة ماجستیر، المرشدین الطالبیین بمحافظة جدة
 . جامعة الملك عبدالعزیز

مجلة  ،العنف ضد النساء. )٢٠١٢( جالل فاطة ،ھرةالز
 .www.swmsa.com ،العلوم االجتماعیة

 العنف ضد المرأة .)٢٠٠٥ (حسین درویش، لعادلىا
مجلة الصوت نشرة إلكترونیة غیر ، األسباب والنتائج

دوریة تصدرھا لجان الدفاع عن الحریات الدیمقراطیة 
 .وحقوق اإلنسان في سوریة

 العنف المرتكب ضد المرأة فى .)٢٠٠٩(بشرى ،  العبیدى
المجتمع وفى نصوص قانون العقوبات العراقى رقم 

المؤتمر ،  جامعة بغداد،كلیة القانون، ١٩٩٦ لسنة ١١
 ١٠/١٢/٢٠٠٩العلمى والثقافى السنوى لبیت الحكمة 

 .بغداد

 ومھدیة  أمورة حسن أبوطالب،أشرف محمد ،العزب 
 دراسة وصفیة وتحلیلیة عن .)٢٠١١ (أحمد رمضان

العنف األسرى الموجھ ضد المرأة الریفیة بمحافظة 
مجلة العلوم االقتصادیة واالجتماعیة ، كفر الشیخ
  .١١ : ٢، جامعة المنصورة، الزراعیة

 العنف النفسى .)٢٠٠٨(على شاكر األئمة ، الفتالوى
 القادسیة للعلوم مجلة، الموجة ضد المرأة العراقیة

مجلد ، العراق، جامعة القادسیة، كلیة اآلداب، اإلنسانیة
 .٢،١العددان ، ١١رقم 

 .)٢٠٠٩( ن وزارة شئون المرأة الفلسطینیةتقریر صادر ع
دائرة ، یاساتتقریر حول األدارة العامة للتخطیط والس

السلطة الوطنیة الفلسطینیة ، الدراسات والسیاسات
 .فلسطین،  وأدارة شئون المرأة

 عالقة مستوى الطموح بالتحصیل .)٢٠١٥( بأحمد، جویدة
الدراسى لدى التالمیذ المتمدرسین بمركز التعلیم 

، رسالة ماجستیر، والتكوین عن بعد بوالیة تیزى وزو
، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، قسم علم النفس

 . الجزائر، جامعة مولود معمرى تیزوزو

 .)٢٠١١( محمد محمد سلیمان وعبدالرحمنإبراھیم ،  خلیفة
أراء أرباب األسر الریفیة حیال بعض قضایا السكان 

 ،الشرقیةوالتنمیة دراسة میدانیة بإحدى قرى محافظة 
جامعة ، مجلة العلوم االقتصادیة واالجتماعیة الزراعیة

 .١٠ : ٢، المنصورة
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ات فى المرافق الصحیة نف لتقدیم الرعایة للمعيدلیل تدریب
العنف الموجھ ضد ،  )٢٠١١( ھیئات تنفیذ القانونو

 .صندوق األمم المتحدة للسكان، ٢ط، المرأة 

دراسة لمستوى ، )٢٠٠٥(، توفیق محمد توفیق، شبیر
الطموح وعالقتة ببعض المتغیرات فى ضوء الثقافة 

رسالة ، السائدة لدى طلبة الجامعة االسالمیة بغزة
 .غزة، بیةكلیة التر، قسم علم النفس، ماجستیر

 دلیل األخصائیین .)٢٠١٥( تیسیر إلیاس، شواش
النفسیین فى التعامل مع حاالت العنف ضد  والمرشدین

 .اللجنة الوطنیة األردنیة لشؤون المرأة، المرأة

 األبعاد االجتماعیة للتحرش .)٢٠٠٧(مدیحة أحمد ، عبادة
الجنسى فى الحیاة الیومیة دراسة میدانیة بمحافظة 

، ماعقسم علم االجت،  الدراسات المعرفیةمركز، سوھاج
 كاملیا، عبدالفتاح جامعة عین شمس، كلیة اآلداب

ار د، ١ط،  مستوى الطموح والشخصیة.)١٩٧٢(
 .لبنان، بیروت، النھضة العربیة

  دراسة انماط العنف.)٢٠١٠(لیث محمد عیاش ، عبدالعانى
الموجھ نحو المرأة العراقیة بعد األحتالل االمریكى 

، اق وفق تنمیط منظمة الصحة العالمیة للعنفللعر
 جامعة ،شورة بمؤتمر كلیة التربیة الثامندراسة من
 . األردن، أربید ،الیرموك

 النظریات االجتماعیة .)٢٠٠٩(أنیسة بریغت ، عسوس
مجلة الجامعة المغاربیة ، المفسرة للعنف األسرى

السنة ، العدد الثامن، التابعة التحاد المغرب العربي
 .طرابلس، رابعةال

مظاھر التمییز ضد المرآة في . )٢٠٠٦(فاطمة على ،فضل
رسالة دكتوراة غیر ، المجتمع الیمنى دراسة میدانیة

 .مصر ، معھد البحوث والدراسات العربیة ،منشورة 

 العنف السیاسى .)٢٠٠٩( والء جاد الكریمو فاطمة، قناوى
ضد المرأة المصریة عقبة فى طریق المشاركة 

 .ماعت للسالم والتنمیة وحقوق اإلنسان، یةالسیاس

 العنف .)٢٠٠٦" (درنا"كز التغذیة والتنمیة الریفیة مر
، الخرطوم، األسرى ضد المرأة األسباب والمعالجات

 .السودان
 تحلیل ظاھرة العنف .)٢٠٠٧( على اسماعیل،  مجاھد

األكادیمیة ، مركز األعالم األمنى، وأثرة على المجتمع
 .رینمملكة البح، ةالملكیة للشرط

 العنف الممارس ضد .)٢٠١١(  منظمة الصحة العالمیة
 .٢٣٩صحیفة وقائع رقم ، المرأة

أشكال العنف الموجھ ضد .)٢٠١٢ (سوسن شاكر، مجید
، ١٣٧١٢العدد، مجلة الحوار المتمدن، المرأة العربیة

 .محور حقوق اإلنسان
 بیان .)٢٠١٣( اتخاذ القرارم معلومات ودعالمركز 
، یةمساحة الكلیة وعدد السكان بمحافظة الشرقبال

 .محافظة الشرقیة، مطورى النظم

 فاطمة على جاد هللا وعائشة أحمد الحسینى ،عبدهللا، نصیر
أة رؤیة من خالل  أشكال العنف تجاة المر.)٢٠٠٦(

ق األمم المتحدة اإلنمائى صندو، المجتمع السعودى
 . المكتب األقلیمى للدول العربیة، للمرأة

 العنف ضد المرأة السوریة .)٢٠١٣(، سیما ناصر، ناصر
، الشبكة األوروبیة، الجرح النازف فى الصراع الدائر

 .المتوسطیة لحقوق اإلنسان

 عالقة الضغط النفسى بمستوى .)٢٠١٣(صالحى ، ھناء
الطموح لدى طلبة الجامعة المقیمین بجامعة ورقلة 

اصدى دراسة میدانیة على عینة من الطلبة بجامعة ق
رسالة ، قسم العلوم االجتماعیة، مرباح ورقلة

 .الجزائر، كلیة العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة، ماجستیر
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FORMS OF VIOLENCE AGAINST THE WIFE BY HUSBAND AND ITS 
RELATION TO THE LEVEL OF AMBITION IN SOME VILLAGES 

VARYING DEVELOPMENTAL LEVEL IN 
SHARKIA GOVERNORATE 

Marwa T. Metwaly, A.A. Ecrish and Huda A. El-Deeb 
Agric. Econ. Dept., Fac. Agric., Zagazig Univ., Egypt 

ABSTRACT 

The study aimed to test the significant differences between three villages with respect to 
violence and axis of its component and the differences between the three villages regarding 
the level of ambition, and into dimensions, and to identify the relationships between 
independent variables and forms of violence and the level of ambition. As well as to identify 
the degree of contribution of the independent variables in interpretation of the total variance 
of the level of ambition of the total respondents to test the significant differences of the three 
villages with respect to the factors leading to violence against women from the viewpoint of 
the respondents. To achieve these objectives, this research was conducted in Sharkia 
governorate and divided the villages to three categories: villages with high level of services, 
and villages with medium level of services and villages with low level of services, The village 
from each category was chosen by simple random sampling, The study areas were as follows: 
Village Akiad from Faqous center of the first category, the village of the Meat Abo Ali from 
Zagazig center of the second category, and Kafr Abo cherbiah from Kafr Saqr center, The 
number of study units was 362 respondent distributed among the study areas. The field data 
were collected by questionnaire by personal interview with respondents female, in the period 
from the beginning of September 2015 until the beginning of November 2015. The statistical 
methods include percentages, tables at frequency distribution, and arithmetic means, and 
grading standard Z scores, grades T scores, Cronbach's alpha coefficient, test Kruskal-Wallis, 
simple Pearson correlation coefficient, and test Step wise. The most important results of the 
study were the existence of significant differences at the level of 0.01 between the different 
study regions regarding physical, economic, sexual and political violence psychological 
violence, the total score of violence, while showing no significant differences between the 
different villages with regard to verbal and social violence. Existence of significant 
differences at the level of 0.01 between the different villages with respect to marital ambition 
and educational ambition, leadership ambition on the total score of ambition, there are also 
significant differences at the level of 0.05 between the different villages with respect to 
economic ambition and mobilization ambition. The study indieated that there was negative 
relationship between both the level of total ambition of wife and the physical violence and 
psychological violence and verbal abuse and economic violence and sexual violence and the 
total score of the violence against women and these relationship was significant at a level of 
0.01, with regard to the level of ambition there are three variables influence positively on this 
factor, namely age, physical violence and verbal violence. The lack of significant effect of 
monthly income of the wife, and economic violence and these variables explain 28.3% of the 
variance in the level of ambition. 
Key words: Wife, hasband, level of ambition, forms of violence 
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