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 ب

 شكر وتقدير

ِّ ر﴿ ْعنِّي أَْن أَْشُكَر نِّْعَمتََك الَّتِّي أوب  ًحا تَْرَضاهُ َوأَْصلِّْح لِّي أَْعَمَل َصالِّ   َوأَنْ الَِّديَّ أَْنعَْمَت َعلَيَّ َوَعلَى وَ زِّ

ينَ  َن اْلُمْسلِّمِّ يَّتِّي إِّن ِّي تُْبُت إِّلَْيَك َوإِّن ِّي مِّ  (.51األحقاف: ) ﴾فِّي ذُر ِّ
ن شةيء فيةه، مةلء السةموات ومةلء األرض، ومةلء مةا شة ت مة مباركةاً  طيبةاً  كييةراً  اللهم لة  الحمةد حمةداً 

ن ومة ،والصالة والسالم على معلم البشرية وهادي اإلنسانية وعلةى آلةه وصةحبةبعد، أهل اليناء والمجد، 
  .يوم الدين إلىتبعهم بإحسان 

توجةه يةم أ واب العلةم وأمةدني بالصةبر واإلرادة،هلل عز وجل الذي أنار لي الدرب، وفتح لةي أبة الً أو  الشكر
 بعةد هللا -، الةذي لةه الفضةلبنةاتي الفاضةل األسةتاذ الةدكتور بسةام أستاذي ومشةرف إلىبالشكر والعرفان 

 رسةةةالة وبحيةةةًا، وعلةةةىأن صةةةار  وفكةةةرة إلةةةى الموضةةةون عنوانةةةاً ذ كةةةان نةةةم المتابعةةةة للدراسةةةةعلةةةى  -تعةةةالى
 .ريحصا ي، فله كل االحترام والتقداإل التحليل
 ه الدكتور عزمي األطرش. كمارأس جامعة القدس، وعلى معهد التنمية المستدامة في إلىالجزيل الشكر 

 أعضةةاء لجنةةة التحكةةيم، الةةدكتورالّدراسةةة مةةن  إنجةةاه هةةذهكةةل مةةن سةةاهم فةةي  إلةةى توجةةه بالشةةكر الجزيةةلأ
عمةةةةر  رحمةةةةة، د.بةةةةو أراتةةةةب  البةةةةدوي، د.صةةةةبحي  كمةةةةال سةةةةالمة، د. خالةةةةد كتلةةةةو، د. حسةةةةن يحيةةةةى، د.

قةةاء االرت إلةةىممةةا أد   ،داء الدراسةةة، الةةذين قةةاموا بتحكةةيم أسةةالمة أسةةري اللبةةدي، د.فةةدو   الريمةةاوي، د.
سةةًا، الةةدكتور بسةةام بنةةات ر ي الرسةةالة المةةوقرة مةةنلجنةةة مناقشةةة  إلةةىوأتقةةدم بالشةةكر الجزيةةل   .بمصةةداقيتها
 ممتحنًا خارجيًا. ستاذ الدكتور ذياب عيوش، واألممتحنًا داخلياً  إبراهيم عوض والدكتور

علةى من، الصحة ومركز الشرطة والبيت اآلودا رة  رأريحا واألغوا خوات في محافظةخوة واألأشكر األو 
ني لشاكرة كل من ساعدني في توزيع االستبانات، وكل من ساعدني ما قدموه من معلومات وبيانات،  وا 

لىو  في إنجاز هذه الدراسة.  أتوجه أن يفوتني وال  .وتوجيهي ومساعدتي في تعليمي كل من كان سبباً  ا 
 .هذه الدراسة نجازإ في بعيد أو بقري من معي ساهم من لكل بالشكر
 ًا.جميع لكم شكرا
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 ج

 مصطلحات الدراسة

مةن وجهةة نظةر  أريحةا واألغةوارفةي محافظةة  المةرأةتبحث هذه الّدراسة في موضون العنةف الموجةه ضةد 

اسةةةةة، ولهةةةةذه المفةةةةاهيم والمصةةةةطلحات ر المعنفةةةةة، وقةةةةد وردت مفةةةةاهيم ومصةةةةطلحات تخةةةةدم هةةةةذه الدّ  المةةةةرأة

  تعريفات نظرية وأخر  إجرا ية، وقد تم اعتماد التعريفات التالية:

عنةه أو يحتمةل أن يةنجم عنةه أذ   يةنجم ،أي فعةل عنيةف قةا م علةى أسةاس الجةنس: العنف ضد النساء

لفعةل ذلة  التهديةد بةاقتراث ميةل هةذا ا أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة، بمةا فةي

 سواء أوقةع ذلة  فةي الحيةاة العامةة أو الخاصةة أو اإلكراه أو الحرمان التعسفي من الحريةة،

(The International Declaration on the Elimination of Discrimination against 

 ,The United Nations Fourth World Conference on WomenWomen, 1993; 

1995.)   

 The Internationalجنسةية )وقع عليهةا أذ  أو معانةاة جسةدية أو نفسةية أو  لمرأة التيا المرأة المعنفة:

Declaration on the Elimination of Discrimination against Women, 1993; The 

1995 ,United Nations Fourth World Conference on Women.)  الوهةاب عبةد وتعرفه

 المةرأة بةين متكاف ةة غيةر عالقةات وجةود عةن ينةت  الةذي انيالعدو  السلو  أنماط أحد ه:بأن  

، بعبةد الوهةا) المجتمةع فةي السةا د االجتمةاعي النظةام يمليةه لمةا وفًقا ةسر األ داخل والرجل

2002.) 

 تلةة  األفعةةال التةةي تتضةةمن عنفةةًا جسةةديًا ضةةارًا موجهةةًا نحةةو النسةةاء بوسةةاطة نةةهأب: العنــف ضــد الزوجــة

 (.27: 2000، ميلحنسي واالغتصاب الزوجي )يذاء الجأزواجهن ويشمل اإل

 أي هةةو :المةرأةالتعريةف اآلتةي للعنةةف ضةد  إلةىالسةابقة توصةلت الباحيةةة  ومةن خةالل مراجعةة التعريفةةات

 أونفسةية  أو جسةدية آالمةاً  أو، يسةبب ضةررًا المةرأةبةين الرجةل و  الزوجيةةسلو  يصدر في إطار العالقة 

  للزوجة.اقتصادية  أو جنسية



 

 

 د

 النساء المتزوجات في محافظة أريحا واألغوار.فلسطينية: المرأة ال

 يعةرث مةا أو األردن لغةور الغربةي الطةرث فةي محافظةة أريحةا واألغةوار تقةع :رأريحـا واألغـوا محافظـة

 سطح عن لفلسطين، وتنخفض الشرقية البوابة محافظة أريحا واألغوار ، كانتأريحا بغور

 أقةدم مةن هةي محافظةة أريحةا واألغةوار أن يةون ير األ الخبةراء يعتبةرو م،  276 نحةو البحةر

 الميالد قبل سنة7000نحو أي القديم الحجري  العصر إلى تاريخها يرجع إذ فلسطين مدن

أريحةا ب اليةوم. سةميت حتةى قا مةة العةالم فةي مدينةة قةدمأ أنهةا إلةى مةنهم الةبعض يةذهب بةل

 أن علةى يةدل هةذاو  السةالم، عليةه نةوه بةن سةام بةن أرنخشةد بةن مالة  بةنأريحةا  إلةى نسةبة

 بتةل كةذل  القمةر، وسةميت تعنةي الكنعةانيين عنةدأريحةا و ، األصةل سةامي التسةمية أصةل

 صةغير صةناعي تةل سةو   تكةن لةم القديمةة أريحةا واألغةوار ألن اليشةع، عةين أو السةلطان

 (.2011، أريحا واألغوار )محافظة لىو األ المدينة أصل السلطان وهو تل يدعى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ه

 الملخص

الفلسةةطينية بمحافظةةة أريحةةا واألغةةوار، زوجةةة العنةةف الموجةةه ضةةد الإلةةى التعةةرث دراسةةة الحاليةةة هةةدفت ال

كةةز والميدانيةةة، ولةةم تر وتناولةةت الدراسةةة موضةةوعها كظةةاهرة متعةةددة األبعةةاد، تناولتهةةا األبحةةاث النظريةةة 

جتمةع عد واحةد، وتنبةع أهميةة الدراسةة مةن كونهةا تسةل  الضةوء علةى موضةون حسةاس فةي المعليها من ب

الفلسطيني، وما فيه من انتها  لحقوق المةرأة، وأضةرار جسةيمة علةى صةحتها، ومحدوديةة مشةاركتها فةي 

المجتمةةع، نظةةرًا لزيةةادة انتشةةار العنةةف الموجةةه ضةةد المةةرأة فةةي المجتمةةع الفلسةةطيني بعامةةة وفةةي محافظةةة 

 أريحا واألغوار بخاصة.

ة: أربعةةة أقسةةام ر يسةةبنةةدًا تةةم تقسةةيمها إلةةى  54كونةةت مةةن توتحقيقةةًا لهةةذا الهةةدث طةةورت الباحيةةة اسةةتبانة 

أسباب العنف الموجه ضد  اشتمل القسم األول على معلومات عامة عن المبحويات، وضم القسم الياني

 ( فقةةرة،14ن مةةن )أشةةكال العنةةف الةةذي تكةةو  تنةةاول القسةةم اليالةةث ( فقةةرة، و 25ن مةةن )الةةذي تكةةو  زوجةةة ال

 ( فقرة، وطبقت أداة15ن من )الذي تكو  زوجة ف الموجه ضد الطرق الحد من العنتضمن القسم الرابع و 

نةات ( امرأة متزوجة، اختيرت بالطريقة الطبقية العشوا ية وبعد جمةع البيا363الدراسة على عينة بلغت )

 (.SPSSعولجت إحصا يًا باستخدام برنام  الرزم اإلحصا ية للعلوم االجتماعية )

الفلسةطينية بمحافظةة أريحةا واألغةوار كانةت زوجةة الموجةه ضةد ال أظهرت نتا   الدراسة أن درجة العنةف

% مةةن النسةةاء المبحويةةات تعرضةةهن للعنةةف 53.6(، حيةةث أكةةدت 2.68متوسةةطة، بمتوسةة  حسةةابي )

 الةزو ، وسةيطرة زوجتةه، فعصةبية علةى الةزو  بأشكاله المختلفة وألسباب عديدة جاء في مقدمتها: غيةرة

يني. وبينةت النتةا   أشةكال العنةف الموجةه ضةد المةرأة الفلسةطينية الفلسةط المجتمةع فةي الذكوريةة القةيم

وجةةه الزوجةةة، وحرمانهةةا مةةن ممارسةةة  فةةي بمحافظةةة أريحةةا واألغةةوار وأهمهةةا: الضةةرب باليةةد، والصةةرا 

وجةه مرغباتها واهتماماتها. كما عكست النتا   الطرق التةي اسةتخدمتها المةرأة المعنفةة للحةد مةن العنةف ال



 

 

 و

 الةزو ، فطلةب مةع الموضةون الواقةع، تةاله مناقشةة لألمةر واالستسةالم الخضةون ضةدها، ومةن أهمهةا:

 األهل، واألقارب، يم األصدقاء.  من المساعدة

ة الفلسطينية بمحافظزوجة وجود فروق دالة إحصا يًا في درجة العنف الموجه ضد ال إلىت النتا   أشار 

ن، قةةةوة العمةةةل، والمؤهةةةل العلمةةةي، ومكةةةان السةةةكأريحةةةا واألغةةةوار وفقةةةًا لمتغيةةةرات: نةةةون الةةةزوا ، والعالقةةةة ب

ودرجةةةة التةةةدين. وعكسةةةت النتةةةا   وجةةةود عالقةةةة عكسةةةية ذات داللةةةة إحصةةةا ية بةةةين متغيةةةري العمةةةر عنةةةد 

الفلسةطينية بمحافظةة أريحةا واألغةوار، زوجةة الزوا ، وعةدد سةنوات الةزوا  ودرجةة العنةف الموجةه ضةد ال

بةةين متغيةةر الفةةارق العمةةري بةةين الةةزوجين ودرجةةة فةةي حةةين وجةةدت عالقةةة طرديةةة ذات داللةةة إحصةةا ية 

 الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار.   زوجة العنف الموجه ضد ال

جه وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها: توفير الحماية القانونية للمرأة ومناهضة العنف المو 

اء بكةةةل أشةةةكاله مةةةن خةةةالل ضةةةدها، وتعزيةةةز يقافةةةة مجتمعيةةةة آمنةةةة ومناهضةةةة للعنةةةف الموجةةةه ضةةةد النسةةة

 المنةةاه  المدرسةةية، وتعزيةةز دور الخطةةاب الةةديني وتوجيهةةه باتجةةاه محاربةةة العنةةف الموجةةه ضةةد النسةةاء،

دوار ة الفلسطينية من خالل تعزيةز مفهةوم األسر والعمل على تعزيز يقافة الحوار واحترام اآلخر داخل األ

جراء المزيداالجتماعية من منظور النون االجتماعي، و  مةن  من األبحاث النوعية، ودراسةة الحالةة لمزيةد ا 

 الفهم حول موضون العنف الموجه ضد المرأة الفلسطينية بعامة وفي محافظة أريحا واألغوار بخاصة.
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Abstract 

The study explored violence against women at Jericho and Al-Aghwar Governate. The 

study approached the literature as a multi-dimensional phenomenon which addressed both 

theoretical and applied research. The study sheds light on a sensitive topic in the 

Palestinian society. It's a pattern of behavior that violates the rights of women, limits their 

participation in society and damages their health and well-being due to the increased 

prevalence of violence against women in the Palestinian society in general and at Jericho 

and Al-Aghwar Governate in particular. 

A 54-item questionnaire was formulated which was divided into four sub-scales as follows: 

the general information of the participants; the second section dealt with the causes (25 

items); the third section included the forms (14 items), while the fourth section had the 

coping strategies used by battered women to combat the violence (15 items). The 

questionnaire was administrated to three hundred and sixty-three stratifiedly selected 

married women at Jericho and Al-Aghwar governate. The collected data was statistically 

analyzed using the statistical package for social sciences (SPSS).  

The findings revealed that Palestinian women at Jericho and Al-Aghwar governate are still 

subject to many forms of violence; of the women surveyed, five in ten women (53.6%) 

reported partner violence related to husband jealousy of his wife, husband nervousness, 

and male dominated culture and tradition in Palestinian society, however, the main forms 

of violence from an intimate partner included strike using the hand, shouting in the face, 

and forbidding from realizing wishes and concerns. The results also revealed that battered 

women used different coping strategies to combat violence in the Palestinian society. They 

would  surrender to the status quo; discussion with husband, ask their parents for a helping 

hand; and request help from relatives and from friends. 



 

 

 ح

The results revealed significant statistical differences in violence against women at Jericho 

and Al-Aghwar Governate due to kind of marriage, work status, educational level, place of 

residency and the degree of religiosity. In addition, the findings revealed a negative 

correlation between age at time of marriage, duration of marriage and violence against 

women. However, a positive correlation was found with couples age differences.  

In light of the current study and its discussions, the following is recommended: provide 

legal protection for women and fight violence against them; reinforce a secure social 

culture in fighting all forms of violence against women through enforcing it in the school 

curriculum; reinforce the role of religious discourse and direct it towards violence against 

women; reinforce the culture of dialogue and respect of the other in the Palestinian family 

through an enhancement of the concept of social roles from a gender perspective , finally, 

further research is essential to develop an understanding of violence against women in the 

Palestinian society in general and at Jericho and Al-Aghwar Governate in particular using 

the case study and qualitative research design. 
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 ألولالفصل ا

 اإلطار العام للدراسة

 
  المقدمة 1.1

 

مةةع اسةةتقطب موضةةون العنةةف فةةي السةةنوات األخيةةرة ومةةا يتركةةه مةةن انعكاسةةات سةةلبية علةةى الفةةرد والمجت

 عليه كيرة اهتمامًا ملحوظًا من الباحيين االجتماعيين والنفسيين، والهي ات المحلية والدولية. هذا ما يدلل

الدراسات التي صدرت وتصدر عنهم، التي تناولت موضةون العنةف بالةذات الموجةه ضةد المةرأة بمختلةف 

 أشكاله بالبحث والدراسة. 

ت تعةةاني منهةةا مختلةةف الشةةعوب علةةى اخةةتالث أجناسةةهم يعتبةةر العنةةف ضةةد المةةرأة ظةةاهرة عالميةةة مةةا زالةة

وأديانهم، لها أسبابها وأشكالها، مع وجود قواسم مشةتركة فيمةا بينهةا. لقةد أصةبح العنةف ضةد المةرأة يقافةة 

عامة تمارس في جميع ميادين الحياة االجتماعية، وخاصةة فةي البيةوت، والمؤسسةات العامةة والخاصةة، 

أخذ يفرز مآس وكوارث لها آيار مادية ومعنوية وخيمةة علةى المسةتويين وفي وسا ل االتصال وغيرها، و 

 ,WHO) الفردي والمجتمعةي، باعتبةاره سةلوكًا ال أخالقيةًا يتنةافى مةع اإلعةالن العةالمي لحقةوق اإلنسةان

أن اإلصةابات  إلةىوفي هذا السياق تشير اإلحصا يات الصادرة عن منظمةة الصةحة العالميةة . (2013

 (.  Shaheen, 2014% من النات  المحلي اإلجمالي )4عنف تكلف الدول ما نسبته التي تنجم عن ال
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ني إحد  القضايا التي تهتم بها المنظمات الدوليةة وهي ةات المجتمةع المةد المرأةتميل مشكلة العنف ضد 

 أننالحة  ، ومع ذل  قضايا حقوق اإلنسانفي األلفية اليانية. وقد أصبح االهتمام بها يميل قضية من 

هةةور ذ كلمةةا ازداد االهتمةةام فةةي المحافةةل الدوليةةة والعالميةةة وظإ ،فةةي المجتمةةع حاصةةالً  هنةةا  يمةةة تناقضةةاً 

 المةةرأةنجةد علةى النقةةيض منةه يةزداد العنةةف الموجةه ضةد  ،المةةرأةالعديةد مةن المنظمةات التةةي تهةتم بوضةع 

ة فةر  ميزيةة والدونيةة، وقلةفي المجتمع تعةاني مةن التهمةيش والتفرقةة فةي النظةرة الت المرأةفيوما بعد يوم 

هةةا ر أكي المجتمعةةات نقةةداً  أكيةةرن أالتعلةةيم والعمةةل، وتمنةةع مةةن ممارسةةة دورهةةا فةةي العمليةةة التنمويةةة. ونجةةد 

 المةةرأةن هنالةة  كةةل خمةةس دقةةا   أوالمصةةادر  دبيةةاتفةةي األ إذ نقةةرأ، المةةرأةانتشةةارا للعنةةف الموجةةه ضةةد 

لةدول رمان والفاقة والفقر في ا  نساء يعانين من الحن هناأ أومريكية، تغتصب في الواليات المتحدة األ

فةةةي كةةةل الميةةةادين وعلةةةى  المةةةرأةفريقيةةةة، وتحرشةةةات تحةةةدث فةةةي مجةةةاالت العمةةةل والشةةةارن، وتتعةةةرض اإل

 أوبةةةةالعنف الجنسةةةةي  مةةةةن العنةةةةف اللفظةةةةي وانتهةةةةاءً  بتةةةةداءً إمةةةةن العنةةةةف الموجةةةةه ضةةةةدها  ألنةةةةواناختالفهةةةةا 

 (.1999المشهداني، ) الشرون فيه أوحد القتل  إلىالجسدي، وقد يصل العنف الموجه ضدها 

( رسةالة مناهضةة Ban Ki-Moon, 2008ه األمين العام الساب  لألمةم المتحةدة )وفي هذا السياق وج  

حقيقةةة عالميةةة واحةةدة تنطبةة  علةةى جميةةع البلةةدان واليقافةةات للعنةةف الموجةةه ضةةد المةةرأة مفادهةةا أن هنةةا  

 غير مقبول علةى اإلطةالق، وال يمكةن تبريةره، وال يمكةنالمرأة ضد الموجه العنف ، وهي أن والمجتمعات

 تحمله.

لدراسةة لى و ومنذ إعالن النتا   األ ،ينسيما عنف القر  وال – المرأةتتزايد األبحاث  في مجال العنف ضد 

والعنةف العةا لي، ازداد عةدد الدراسةات  المةرأةحول صحة  2005بها منظمة الصحة العالمية عام  قامت

، أي مةةا يقةةةارب أربعةةةة 2008بحيةةةًا فةةي عةةةام  300مةةن  أكيةةةر إلةةةى 80ار عنةةف القةةةرين مةةن حةةول انتشةةة

بلدًا، ومع ذل  تبقةى  90من  أكيرأميال. ولدينا اآلن معطيات انتشار سكاني لعنف الشري  الحميم في 

 س  وغرب أفريقيا. وبالميةل، هنةا  أيضةاً و ميل الشرق األ -المعطيات محدودة نسبيًا في بعض األقاليم 
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، نمةةو متسةةارن فةةي مجموعةةة البّينةةات المرتبطةةة بمجةةال العواقةةب الصةةحية والتنمويةةة السةةلبية لهةةذا العنةةف

نات متزايدة حول العوامل التي تفسر التفاوت الموي  في العنف في العالم، وتشير تل  البيّ  اتنبيّ وهنا  

يقافةة العنةف الموجةه نحةو ضةرورة التصةدي للعوامةل االقتصةادية واالجتماعيةة واليقافيةة التةي تفةرض  إلى

ة هميةةةة المعةةةايير االجتماعيةةةة المييةةةرة للتحةةةديات والتةةةي تةةةدعم سةةةلطأ يضةةةا أنةةةات ، وتتضةةةمن تلةةة  البيّ المةةةرأة

وتحةد  المةرأةناث، أو معاقبتهن، أو تتغاضةى عةن العنةف الموجةه نحةو الذكور وتعطيهم السيطرة على اإل

ة الحافلة بالتمييز، وتعةزز سر غة قوانين األالطفولة، وتعيد صيا من مستويات التعرض للعنف في مرحلة

فر   إلىت بين الجنسين في الوصول حقوق النساء االقتصادية والقانونية، وتتخل  من جوانب التفاو 

سواء العنف الذي يمارسه ضدها شريكها المعاشةر أو العنةف  -المرأةيمّيل العنف الممارس ضد عمل، و 

. صةحية العموميةة الكبةر  وأحةد انتهاكةات حقةوق اإلنسةانإحد  المشكالت ال -الجنسي الممارس ضدها

نسةةةاء  3وتشةةةير التقةةةديرات العالميةةةة التةةةي نشةةةرت مةةةن قبةةةل منظمةةةة الصةةةحة العالميةةةة أن واحةةةدة مةةةن كةةةل 

%( من النساء في أنحاء العالم كافة مّمن يتعرضن في حياتهن للعنف على يد شركا هن الحميمين 35)

 (.WHO, 2013) ءأو للعنف الجنسي على يد غير الشركا

ديات أن المنطقة العربية تواجه تح إلى (2009ت نتا   تقرير التنمية اإلنسانية العربية )أشار وقد 

ي متعاظمة تهدد أمن اإلنسان في ظل تصاعد ظاهرة العنف فيها، التي طالت كافة شرا ح المجتمع وف

زايد ت إلىالعديد من اإلحصا يات وتشير  مقدمتها المرأة التي ال تتمتع باألمن الشخصي على اإلطالق.

% من المترددات 60 إلى% 25العالم حيث تراوحت بين نسبة  نسب العنف ضد المرأة وانتشارها في

 .األزوا المستشفيات على مستو  العالم من النساء المتعرضات للعنف من  طوارئ فيعلى أقسام ال

% 60% و10بةين  ما نهأتبين  دولة، خمسين في أ جريت اجتماعّياً  ومسحاً  دراسة ليمانين مراجعة وفي

نهةن غيةر أال إاللةواتي كانةت لهةن عالقةات حميمةة )سةب  لهةن الةزوا  أو  اللةواتي النسةاء المتزوجةات مةن

% 20نةةه مةةا بةةين أفصةةحت أمعظةةم تلةة  الدراسةةات  ن  أال إزوجةةات رسةةميا(، تعرضةةت لعنةةف جسةةدي، مت
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مةةرة واحةةدة خةةالل كةةل فتةةرة  األقةةلدي علةةى نهةةا تعرضةةت للعنةةف الجسةةأفةةادت أ% مةةن أول ةة  النسةةاء 50و

 Ellsberg & Heise, 2005).) حياتها مع زوجها أو شريكها، كما جاء في تقرير

% من ضحايا العنف هن من النساء، 95نه في فرنسا أ إلى (WHO, 2013) حصا ياتإ تأشار كما 

% 25أن  إلةىت اإلحصةا يا كنةدا تشةير% منهن يقعن ضحايا للعنةف مةن قبةل أزواجهةن، وفةي 51وأن 

في بريطانيا وسويسةرا  المرأةحت نسب العنف ضد و امن المتزوجات قد تعرضن لخبرة فيها عنف، وقد تر 

 %.29 إلى% 20ما بين 

جةةةي ذات أبعةةةاد تاريخيةةةة وحضةةةارية أن قضةةةية العنةةةف الزو  إلةةةى العديةةةد مةةةن التقةةةارير واألبحةةةاث تأشةةةار و 

 أوزمةةان دون اآلخةةر، وال مجتمةةع متحضةةر  فهةةي ليسةةت قاصةةرة علةةى مكةةان دون اآلخةةر، وال ،ومجتمعيةةة

 المةرأةوبلغت نسبة العنف ضةد  ،المرأةمتخلف بل هي قضية ترتب  بوجود اإلنسان والعالقة بين الرجل و 

نسةاء مةةن  8% فةةي كوريةا، أمةا فةي الهنةد فةإن 38 إلةى% فةي كمبوديةا وارتفعةت 16فةي الةدول األسةيوية 

%. 58بأنواعةه المختلفةة وفةي تركيةا بلغةت النسةبة % يقعةةن ضةحايا للعنةف 80نساء أي بنسةبة  10كل 

أكدت  % وقد31% كما هو في أييوبيا وفى نيجيريا كانت النسبة 45وفى الدول األفريقية بلغت النسبة 

فةي كةل مةن مصةر والةيمن  المةرأةن مةؤتمر بكةين حةول أشةكال العنةف ضةد ؤو دراسة المكتب التنسيقي لش

فةةي هةةذه المجتمعةةات السةةتة تتعةةرض ألشةةكال مختلفةةة مةةن  مةةرأةالواألردن ولبنةةان وسةةوريا وفلسةةطين، أن 

منهةةةا هةةةةذه المجتمعةةةات كةةةالحروب والنزاعةةةةات  تعةةةانيتةةةةة بحسةةةب المشةةةكالت التةةةةي و االعنةةةف وبنسةةةب متف

 ,The United Nations Fourth World Conference on Womenوالهجةرات واألزمةات االقتصةادية )

1995.) 

التوافة  النفسةي  اضةطراباتي علةى سر العنف األ أيرة دراسة ضرور ( على أهمية و 2000تؤكد حلمي )و 

قةةةد تعةةةاني مةةةن مظةةةاهر العنةةةف ف ةةةة  أكيةةةرلعةةةل  مةةةن اعتبةةةارهم مجةةةرد ضةةةحايا. و الزوجةةةات بةةةدالً لألطفةةةال و 

تلة  العالقةة غيةر  ،لفهةي مةا زالةت أحةد طرفةي العالقةة مةع الرجة ،لعةدد مةن المبةررات المةرأةي هةي سر األ
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 إلةىأضةف  ،نهوضةها بالكامةلالحيلولة دون و  المرأةاء سيطرة الرجل على ى بقالتي تساعد علالمتكاف ة و 

ومنظومةة العةادات والتقاليةد السةا دة  ،نفسةها المةرأةمةن قبةل المجتمةع وحتةى  المةرأة إلةىظةرة ذل  طبيعة الن

 .  نتها خاصًة في المجتمعات العربيةمكاوحقوقها و  المرأةفي المجتمع والتي تقلل من شأن 

فةةي  المةةرأةل لمكافحةةة العنةةف ضةةد و ، فمنةةذ صةةدور القةةرار الةةدولي األلةةىو هةةي الضةةحية األ أةالمةةر ال تةةزال و 

فتةرة زمنيةة مةن ، وتخصةي  االجتمةاعي فةي هي ةة األمةم المتحةدةمن المجلةس االقتصةادي  1990العام 

 بةاإلعالن، مةرورًا المةرأةعالميةة لمكافحةة العنةف ضةد  تنظم فيها حمةالت 25/11-12/10كل عام بين 

يوقةةف  أول ذلةة  وحتةةى يومنةةا هةةذا لةةم يحةةد كةة 1993ليهةةا عةةام إالقضةةاء علةةى العنةةف الموجةةه  مةةن أجةةل

 عنةةف ضةةدهاوكيفةةًا فةةي ممارسةةة الالزيةةادة كمةةا ً  إلةةىأغلةةب التقةةارير  تأشةةار بةةل  ،ي ضةةدهاسةةر العنةةف األ

 .(36 :2007 )الشبيب،

اعيةةةة واالقتصةةةادية ويةةةرتب  العنةةةف الموجةةةه ضةةةد المةةةرأة بعوامةةةل كييةةةرة، منهةةةا مةةةا يتعلةةة  بةةةالظروث االجتم

السةةةا دة فةةةي المجتمةةةع، وأخةةةر  تتعلةةة  بكةةةل مةةةن الرجةةةل والمةةةرأة مةةةن منظةةةور التمييةةةز القةةةا م علةةةى النةةةون 

 كمةةا يلعةةب المةةوروث اليقةةافي الشةةعبي دورًا مهمةةًا فةةي انتشةةار العنةةف الموجةةه ضةةد المةةرأة فةةي ،االجتمةةاعي

 .(Banat, 2015) المجتمع الفلسطيني

فاقم في ظل ظروث محلية وعالميةة صةعبة معقةدة، إذ تةزداد حةدة الفقةر كما أن العنف ظاهرة مرشحة للت

وق والتخلف، والحروب، والهجرة، وارتفان تكاليف المعيشة، والرعايةة الصةحية واالجتماعيةة، وانتهةا  حقة

 اً التةةي جلبةةت معهةةا آيةةار  والتمييةةز القةةا م علةةى أسةةاس النةةون االجتمةةاعي، اإلنسةةان، واالسةةتبداد السياسةةي،

 تكن المرأة سو  ضحية لها.مدمرة لم 

عربيًا، اتخذ الخطاب العربي مسارًا جديدًا منذ النصف الياني من القرن الماضي، فطالب باالعتراث 

بالحقوق السياسية والمدنية للمرأة باعتبارها إنسانًا، ومساواتها بالرجل، كما حاول تحديد أشكال العنف 

 دفان عن حقوق المرأة، وتذليلسا ية أسست للالموجه ضدها من أجل معالجته من خالل منظمات ن
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األفعال، فهنا   األقوال وليس، غير أن ذا  بقي عمومًا على مستو  كافة الصعوبات التي تواجهها

 ,Banat) معوقات أساسية كييرة ما زالت تقف حجر عيرة أما تطبيقها في ظل مجتمع أبوي محاف 

2015). 

 ورغةم سةرعة االتصةال اإلنسةاني،فةي المفةاهيم والقةيم والفكةر  ومع كل ما حققه اإلنسان من تطةور وتقةدم

هةو  إال أن هةذا التقةّدم لةم يسةتطع القضةاء علةى العنةف، بةل، بين األمم عبر تكنولوجيا اإلعالم والتيقيف

 في تزايد مستمر. 

 القضةايا مختلةف حةول العةالم أرجةاء جميةع فةي المجتمعةات مةن كييةر فةي مستفيضةة بحةوث أ جريةت

 مسةوحًا حةول تتضةمن البحةوث تلة المقةربين.  وشةركا ها زوجهةا جانةب مةن المةرأة ضةد العنفبة المتعلقة

 بعةض حةول دراسةات فضةاًل عةن المشةكلة، هةذه خطةر وعوامةل هوخصا صة األزوا عنف  انتشار مد 

 بح  انتهاكات يرتكبون  الذين األزوا  إزاء الناس والمهنيين عامة كمواقف بالمشكلة، المتعلقة المواضيع

 إلةىباإلضةافة ، علةيهن والمعتةد  المعنفةات النسةاء تجةاه ومةواقفهم بالضةرب، لهةن ويتعرضةون  تهمزوجا

 هتماماال تزايد من وعلى الرغم أنه إال والجناة. الضحايا مع نجاحاً  األقلو  الناجحة والعالجات تدخالتال

 في نق  هنا  يزال ال فإنه الماضيين، مد  العقدين على العربي العالم في المرأة ضد العنف بمشكلة

 .(2013 المشكلة )الحا  يحيى، بهذه المتعلقة المواضيع العديد من حول تجر   التي األبحاث

ي فةحةدة  أكيةروبالرغم من االنتشار الواسع للممارسة العنف ضد المرأة، إال أن هذا العنةف يأخةذ أشةكاال 

مةةا الحيةةاة اليوميةةة للفلسةةطيني، و  ا يلي علةةىسةةر المجتمةةع الفلسةةطيني بسةةبب التةةأيير المباشةةر لالحةةتالل اإل

اسةةتبطان العنةةف  إلةةىذالل، للرجةةال والنسةةاء علةةى حةةد سةةواء، ممةةا يةةؤدي ا  فقةةار وحصةةار و إيصةةاحبه مةةن 

 ومضاعفة آياره، هذا باإلضافة للعنةف المباشةر واليةومي الةذي يمارسةه االحةتالل يوميةا فةي جميةع أنحةاء

 فلسطين. 
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نسةةةاء عرضةةةة للعنةةةف فةةةي فلسةةةطين، وبنسةةةب متقاربةةةة أن كةةةل مةةةن الرجةةةال وال اإلحصةةةا ياتكمةةةا تظهةةةر 

ي سةر تعرضا للعنف األ كيرنجاب ما زلن األإللألطفال وكبار السن، إال أن النساء المتزوجات في سن ا

مما يتطلب تدخالت ممنهجةة ومنظمةة مةن قبةل جميةع الجهةات المعنيةة بالقضةاء علةى هةذه الظةاهرة ومةا 

 (.2013، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني) لفلسطينيتسببه من خسا ر مادية ومعنوية للمجتمع ا

 مةع المةرأة تجربةة حةول مهمةة معلومةات الفلسةطيني المجتمةع فةي أجريةت التةي السةابقة الدراسةات قةدمت

 فةي كبير كمةا ذكةر سةابقا نق  هنال  يزال ال أنه إال تها،أسر أفراد  وعنف معاملة سوء أو الزو  عنف

مةن هةذا  ،األزوا سةباب التةي تزيةد مةن عنةف واأل ،المةرأة للعنةف ضةد المختلفةة األبعةاد حةول البحةث

ظةةاهرة العنةةف الموجةةه ضةةد  إلةةىلةةة جةةادة للتعةةرث و اسةةة فةةي محالمنطلةة  ارتةةأت الباحيةةة القيةةام بهةةذه الدرا

ات مةن حيةث االنتشةار، واألسةباب، واألشةكال، واسةتراتيجي محافظةة أريحةا واألغةوارالمرأة الفلسطينية فةي 

الجهةةةةاز المركةةةةزي اإلحصةةةةا يات الصةةةةادرة عةةةةن  تأشةةةةار فقةةةةد  ،تسةةةةتخدمها المةةةةرأة المعنفةةةةةالمواجهةةةةة التةةةةي 

محافظةة أريحةا علةى فةي هةي األ نسبة عنف الزو  ضةد الزوجةة، أن إلى (2013) الفلسطيني لإلحصاء

 تأبعةاد المتغيةرا عالقةة النتةا   حةول تقةديم كةذل  وسةيتم مقارنةة ببةاقي مةدن الضةفة الغربيةة. واألغةوار

 الةزوا ، ونةون الةزوا ، سةنوات وعةدد الةزوجين، بةين العمةري  والفةارق  الةزوا ، عنةد لعمركةا افيةالديموغر 

 أةالمر بمستو  العنف الموجه ضد  التدين ودرجة العمل، بقوة والعالقة السكن، ومكان العلمي، والمؤهل

 .محافظة أريحا واألغوارالفلسطينية في 
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  مشكلة الدراسة 2.1

ة ظةةاهرة عالميةةة مةةا زالةةت تعةةاني منهةةا مختلةةف الشةةعوب علةةى اخةةتالث أجناسةةهم العنةةف ضةةد المةةرأ  يعةةد

كةل يةالث نسةةاء عرضةة للعنةف الجسةدي أو الجنسةةي عالميةةًا واحةدة مةن . وأديةانهم، لهةا أسةبابها وأشةكالها

وبةةاء عةةالمي هةةذا العنةةف  العتبةةارالصةةحة العالميةةة  ممةةا دعةةا منظمةةة، فةةي حياتهةةا األقةةلمةةرة واحةةدة علةةى 

 .(WHO, 2013) لهيجب التصدي 

علةى  للعنةف المبنةي المنطقةة العربيةةالعةالم و الفلسطينية ميلها ميل العديد من النساء فةي  المرأةتتعرض و 

 (2013الجهةاز المركةزي لإلحصةاء الفلسةطيني ) نعأساس النون االجتماعي، حيث يشير تقرير صدر 

 محافظةةةة أريحةةةا واألغةةةواروفةةةي  عامةةةةارتفةةةان العنةةةف الموجةةةه ضةةةد المةةةرأة فةةةي المجتمةةةع الفلسةةةطيني ب إلةةةى

فةةةةي المجتمةةةةع  احتلةةةةت المرتبةةةةة األولةةةةى فةةةةي شةةةةيون ظةةةةاهرة العنةةةةف الموجةةةةه ضةةةةد المةةةةرأةبخاصةةةةة، بحيةةةةث 

وّقعةةةت  محافظةةةة أريحةةةا واألغةةةوارفةةةي تصةةةاعد حةةةدة العنةةةف الموجةةةه ضةةةد المةةةرأة وفةةةي ظةةةل  ،الفلسةةةطيني

غةةةةةوار يةةةةةةوم شخصةةةةةيات رسةةةةةمية، ومنظمةةةةةات أهليةةةةةةة وشةةةةةعبية، وأطةةةةةر نسةةةةةوية فةةةةةةي محافظةةةةةة أريحةةةةةا واأل

 وييقة مناهضة العنف ضد النساء. 28/3/2014

سةةواء كةةان  ،هةةذا الواقةةعأنةةه ال توجةةد رؤيةةة واضةةحة لتغييةةر أن العنةةف أصةةبح ظةةاهرة معترفةةًا بهةةا إال  عمةةو 

تتسةامح مةع العنةف  أوعلى مسةتو  التشةريعات التةي مةا تةزال قوانينهةا تسةمح  أوعلى مستو  السياسات 

 العلميةة البحةوث إلةى تسةتند وسياسةات عمةل منهجيةة تطةوير إلةى حاجةة وجةود إلةى يشير مما ومرتكبه،

 العنف، من المرأة حماية نهاأش من التي القرارات واتخاذ للتخطي  القرار ألصحاب بميابة مرجعية تكون 

 ال الجهةود هةذه وميةل المنسةقة، المجتمعيةة االسةتجابة القطاعةات تتضةمن متعةددة وأنشةطة خطة  وبلورة

 التي والفجوات النق  مواقع إلىتشير  مصداقية وذات واقعية دراسات توفير يتم لم ام تتحق  أن يمكن

ارتةأت الباحيةة القيةام بهةذه الدراسةة فةي محاولةة جةادة  وللمسةاهمة فةي ذلة  .ردمهةا علةى االشةتغال ينبغةي

 ارمحافظةة أريحةا واألغةو الفلسةطينية فةي زوجةة ظاهرة العنف الموجه ضةد اللتحقي  مزيد من الفهم حول 
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لما فيه من حيث االنتشار، واألسباب، واألشكال، واستراتيجيات المواجهة التي تستخدمها المرأة المعنفة، 

 .المجتمع في وأضرار جسيمة على صحتها، ومحدودية مشاركتها المرأة، من انتها  لحقوق 

 
رات  3.1   الدراسةمبر ِّ

 

 نحو اآلتي:ارتكزت هذه الدراسة على مبررات عديدة يمكن تلخيصها عل ال

 .تعتبر مشكلة الدراسة من قضايا الساعة الملحة والمهمة وهي في تزايد مستمر .1

د لهذه والمتزايالكبير  نتشارلالفي هذا الموضون نظرًا  تولدت لد  الباحية الرغبة الذاتية للبحث .2

ركز م، والذي تتابعه الباحية عن كيب من خالل عملها كمديرة محافظة أريحا واألغوار فيالظاهرة 

 .نسوي لما يقارب عشر سنوات في هذا المجال

 .ألسباب عدة األغوارو محافظة أريحا  في األخيرة اآلونةتزايد ظاهرة قتل النساء في  .3

 ، على وييقة2014-3-28 بتاريخ محافظة أريحا واألغواربهلية ونسوية شخصيات رسمية وأ توقيع  .4

 .ة العنف ضد النساءالفلسطينية لمناهضلى من نوعها باألراضي و شرث هي األ

محافظة أريحا الفلسطينية في زوجة تحقي  مزيد من الفهم حول ظاهرة العنف الموجه ضد ال .5

لمرأة من حيث االنتشار، واألسباب، واألشكال، واستراتيجيات المواجهة التي تستخدمها ا واألغوار

 .المعنفة

 
 أهمية الدراسة 4.1

 

ي النصف ، فهي نصف المجتمع وتربفي عملية البناء والتنمية دور المرأة أهمية أهمية الّدراسة من تنبع

 النحو ولذل  تستعرض الباحية األهمية العلمية والتطبيقية للدراسة وهي علىخر، فهي كل المجتمع، اآل

 اآلتي:
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 األهمية النظرية:

الفلسطينية في زوجة مزيد من الفهم حول ظاهرة العنف الموجه ضد التحقي  تسهم الدراسة في  .1

تي من حيث االنتشار، واألسباب، واألشكال، واستراتيجيات المواجهة ال حافظة أريحا واألغوارم

 .تستخدمها المرأة المعنفة

في حيث هنا  ندرة ضد المرأة، الموجه العنف تضيف هذه الدراسة مرجعًا للباحيين في موضون  .2

محليًا  -م الباحية على حد عل - العنف ضد المرأةت التي تناولت موضون األبحاث والدراسا

 وعربيًا.

 ة.أ العنف الموجه ضد المر  حوللألدبيات المتوفرة متممة  هذه الدراسة تأتي .3

 
 :ةاألهمية التطبيقي

 تنميةبناء األجيال و التي لها دور كبير في  المرأة وهي، المجتمع فيمهم فرد تجر  الدراسة على  .1

 المجتمع الفلسطيني.

يمكن أن تساعد المجتمعات المحلية والمؤسسات المحلية  فهم مشتر  ألسباب العنفإن تحقي   .2

 . على تطوير استجابات فعالة لها

 خاذاتصنان القرار أو الجهات الرسمية من أجل ليمكن أن تكون مخرجات هذه الدراسة أداة مساعدة  .3

 .هللقضاء على العنف الموجه ضد المرأة الفلسطينية أو الحد من والوسا ل المال مة اإلجراءات

 لمرأةتعد هذه الدراسة استكماال لدراسات سابقة، للمساهمة في الحد من ظاهرة العنف الموجه ضد ا .4

 .الفلسطينية
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 أهداف الدراسة  5.1
 

 تحقي  األهداث اآلتية: إلىالّدراسة تسعى  مبررات الدراسة وأهميتها فإن في ضوء

 .ظة أريحا واألغوارمحاففي الفلسطينية زوجة العنف الموجه ضد المستو   إلىالتعرث  .1

 .محافظة أريحا واألغوارفي الفلسطينية  زوجةالأسباب العنف الموجه ضد معرفة  .2

 .محافظة أريحا واألغوارفي الفلسطينية  زوجةالأشكال العنف الموجه ضد  إلىالتعرث  .3

محافظة أريحا في الحد من العنف الموجه ضد المرأة الفلسطينية استراتيجيات  إلىالتعرث  .4

 ر.واألغوا

وفقًا  ريحا واألغوارأالفلسطينية بمحافظة  زوجةالالفروق في درجة العنف الموجه ضد  إلىالتعرث  .5

زوا ، عند الزوا ، والفارق العمري بين الزوجين، وعدد سنوات الزوا ، ونون ال العمر: لمتغيرات

 والمؤهل العلمي، ومكان السكن، والعالقة بقوة العمل، ودرجة التدين.

 لدراسة أسئلة ا 6.1 
 

 : اآلتية التساؤالت إلجابة علىستركز الدراسة على ا

 محافظة أريحا واألغوار؟  في الفلسطينية  زوجةالنف الموجه ضد ما درجة الع .1

 محافظة أريحا واألغوار؟  في الفلسطينية  زوجةالنف الموجه ضد ما أسباب الع .2

 ا واألغوار؟محافظة أريحفي الفلسطينية  زوجةالنف الموجه ضد ما أشكال الع .3

  محافظة أريحا واألغوار؟ في الفلسطينية  زوجةالنف الموجه ضد الحد من الع استراتيجياتما  .4

 الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار وفقاً زوجة الهل هنا  فروق في درجة العنف الموجه ضد  .5

ا ، ونون الزو عند الزوا ، والفارق العمري بين الزوجين، وعدد سنوات الزوا ،  : العمرلمتغيرات

 ؟والمؤهل العلمي، ومكان السكن، والعالقة بقوة العمل، ودرجة التدين
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 فرضيات الدراسة 7.1
 

 :التالية التحق  من صحة الفرضيات إلىتسعى الّدراسة 

 الفرضية الرئيسة:

 زوجةةةالجةةة العنةةف الموجةةه ضةةد فةةي در  α ≤ 0.05ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةا ية عنةةد المسةةتو  

العمةةةةر عنةةةةد الةةةةزوا ، والفةةةةارق العمةةةةري بةةةةين  :وفقةةةةًا لمتغيةةةةرات محافظةةةةة أريحةةةةا واألغةةةةوار فةةةةي ةالفلسةةةةطيني

 الةةزوجين، وعةةدد سةةنوات الةةزوا ، ونةةون الةةزوا ، والمؤهةةل العلمةةي، ومكةةان السةةكن، والعالقةةة بقةةوة العمةةل،

 .ودرجة التدين
 

 يتفرع عن الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:

 زوجةالفي درجة العنف الموجه ضد   α≤0.05 لة إحصا ية عند المستو  ال توجد فروق ذات دال .1

 تعز  لمتغير نون الزوا . محافظة أريحا واألغوارفي  الفلسطينية

 زوجةالفي درجة العنف الموجه ضد   α≤0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند المستو   .2

 لعالقة بقوة العمل.تعز  لمتغير ا محافظة أريحا واألغوارفي  الفلسطينية

 زوجةالفي درجة العنف الموجه ضد   α ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند المستو   .3

 تعز  لمتغير المؤهل العلمي. محافظة أريحا واألغوارفي  الفلسطينية

 زوجةالفي درجة العنف الموجه ضد   α ≤0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند المستو   .4

 تعز  لمتغير مكان السكن. محافظة أريحا واألغوارفي  يةالفلسطين

 زوجةالفي درجة العنف الموجه ضد   α≤0.05 ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند المستو   .5

 تعز  لمتغير درجة التدين. محافظة أريحا واألغوار في الفلسطينية
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رجة عند الزوا  ود ير العمربين متغ α ≤ 0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصا ية عند المستو   .6

 .محافظة أريحا واألغوار في الفلسطينية زوجةالالعنف الموجه ضد 

بين متغير الفارق العمري بين  α≤ 0.05 ال توجد عالقة ذات داللة إحصا ية عند المستو   .7

 .محافظة أريحا واألغوارفي  الفلسطينية زوجةالالزوجين ودرجة العنف الموجه ضد 

بين متغير عدد سنوات الزوا   α ≤ 0.05ات داللة إحصا ية عند المستو  ال توجد عالقة ذ .8

 .محافظة أريحا واألغوارفي  الفلسطينية زوجةالودرجة العنف الموجه ضد 

 

 حدود الدراسة 8.1
 

 تشتمل الّدراسة على الحدود اآلتية:

 :فيلسطينية الف زوجةالالعنف الموجه ضد  يتحدد موضون الّدراسة بمعرفة الحدود الموضوعية 

 واألغوار.محافظة أريحا 

 أرملة(، )مطلقةسب  لهن الزوا   من أوالنساء المتزوجات  بشرية:ال حدودال. 

 إلىمختلف المجاالت التي تهدث تم بالذي يه ل طبيعة عمل الباحيةمن خال مكانية:الحدود ال 

للعنف في  ضعلى الكيير من الحاالت التي تتعر عن كيب  ، واطالعهاالمرأةوتمكين  تيقيف

 . سباب العنف في هذه المنطقةأحث عن ن تبأ الباحية ، ارتأتاألغوارو محافظة أريحا 

 2016/  2015 العامزمنية: الحدود ال. 

  
 محددات الدراسة 9.1

 

 الزو  وحساسيةمن  ، بسبب الخوثةستباناإلتعب ة  أورفض بعض النساء التحدث عن هذا الموضون 

 .المحاف  الذكوري  يفي المجتمع الفلسطين الموضون
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 هيكلية الدراسة 10.1
 

 :تشتمل الّدراسة على خمسة فصول وهي مقسمة على النحو اآلتي

وأهةةدافها يعةةرض خلفيةةة الّدراسةةة وتشةةمل مقدمةةة الدراسةةة ومشةةكلتها ومبرراتهةةا وأهميتهةةا  :لوالفصل األ 

 وتفصيل هيكليتها. الدراسة ومحدداتها، حدودو وفرضياتها  وأس لتها

 .يتضمن محتويات اإلطار النظري، والدراسات السابقة  :انيالفصل الث

مةةةنه  الدراسةةةة وأدواتةةةه والمجتمةةةع الةةةذي أجريةةةت عليةةةه الدراسةةةة، وعينةةةة  إلةةةىيتطةةةرق   :الفصل الثالث

جةةةراءات التحقةةة  مةةةن صةةةدق أداة الّدراسةةةة و الّدراسةةةة وخصا صةةةها التحليةةةل و  يباتهةةةا،، وا 

 اإلحصا ي لخصا   العينة.

نتا   التحليل اإلحصا ي للبيانات التي تم الحصول عليها من المبحةويين، يةم  يعرض :الفصل الرابع

 عرض تل  النتا  ، واإلجابة على أس لة الدراسة، والتحق  من صحة الفرضيات.

ملخةة  مناقشةةة نتةةا   األسةة لة والفرضةةيات واالسةةتنتاجات والتوصةةيات التةةي  : يتضةةمنالخــامسالفصــل 

 بنيت على نتا   الدراسة.
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 الفصل الثاني

ابقةاإل راسات الس   طار الن ظري والد 

 مقدمة 1.2

أربعةة مباحةث ر يسةة، يستعرض هذا الفصل األدبيات المختلفة المتعلقةة بموضةون الدراسةة، حيةث يشةمل 

موضةةةون  إلةةى أشةةكال العنةةف الموجةةه ضةةد المةةرأة والنظريةةات المفسةةرة للعنةةف، كمةةا يتطةةرق يتنةةاول أولهةةا 

والعنف، وخصا   شخصية المرأة التي تتعرض للعنف، والخصةا   النفسةية لكةل مةن التواف  النفسي 

لةى يةار المترتبةة عآلا، ويعةال  يانيهةا المرأة التةي تتعةرض للعنةف والرجةل الةذي يمةارس العنةف ضةد المةرأة

ليةة وآ العنف ضد المرأة، واآلليات المحلية لحماية النساء من العنف، وحماية المرأة في قةانون العقوبةات،

المؤسسةةةات المناهضةةةة للعنةةةف الموجةةةه ضةةةد المةةةرأة فةةةي  ، ويميةةةل ياليهةةةاالحمايةةةة المحليةةةة غيةةةر الرسةةةمية

، ويتطةةرق مناهضةةة العنةةف باإلسةةالم رابعهةةا ات الةةوطن وفةةي محافظةةة أريحةةا واألغةةوار، وينةةاقشمحافظةة

 ن الّدراسةةةوالتعليةة  عليهةةا وتحديةةد أوجةةه الشةةبه واالخةةتالث بةةي، الدراسةةات السةةابقة إلةةىالمبحةةث الخةةامس 

 الحالية وبين الدراسات السابقة.
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  المرأةالعنف الموجه ضد  نواعأ :لوالمبحث األ  2.2

وذل  الختالث اهتمامات وتخصصات الباحيين في  ،يكاد يكون من الصعب تقديم تعريف موحد للعنف

ه فةي علةم لةذا نجةد أن تعريةف العنةف فةي علةم الةنفس أو علةم االجتمةان، يختلةف عةن تعريفة ،هذا الصدد

ث أحيانةا بطةرق تختلةف بةاختالث األغةراض التةي يرغةب كما أنةه يعةر   ،السياسة أو القانون وعلم اإلجرام

 Random Houseيشةير قةاموس ) .الدارس في الوصةول إليهةا، وبةاختالث الظةروث المحيطةة أيضةا

Dictionaryذاء والقةةةوة هةةةي فكةةةرة الشةةةدة واإليةةة ،( إلةةةى أن مفهةةةوم العنةةةف يتضةةةمن ياليةةةة مفةةةاهيم فرعيةةةة

  المادية. 

لشةيء: االرفة  بةه، وهةو ضةد الرفة ، وأ عنةف  ث العنف لغويًا "بأنه الخرق بةاألمر وقلةةر ّ : ع  العنف لغويا  

 (.257: 1956أي أخذه بشدة، والتعنيف هو التقريع واللوم" )ابن منظور، 

  هو ما، وبعبارة أخر  اإلكراه المادي الواقع على شخ  إلجباره على سلو  أو التزام العنف اصطالحا :

 – قتةل)للشةخ  اسةتعمال القةوة، ويقصةد بةه جملةة األذ  والضةرر الواقةع علةى السةالمة الجسةدية  سوء

 (.20: 1991 . )الشربيني،جره( –ضرب 
 

 هنا  العديد من أشكال العنف الموجه ضد المرأة نجملها فيما يلي: 

 : الجسديالعنف  1.2.2

 آيةار تةر  شةأنها مةن أي أداة أو واألرجةل األيةدي باسةتخدام ويةتم وضةوحا، العنةف أنةوان أكيةر مةن ويعد

 والةدفع الصةفع للعنةف الجسةدي عليهةا المتعةارث األشةكال ومةن ،عليهةا المعتةد  جسةد علةى واضةحة

 (. (Maltin,2000بأداة حادة والقتل والضرب والخن  والعض أرضا والرمي الشعر وشد واللكم والركل
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 : الجنسيالعنف  2.2.2

 لوضةعها مراعةاة دون  زوجتةه مةع الجةنس لممارسةة وسةلطته قوتةه اسةتخدام إلةى الةزو  لجةوء أنةه رثويعة

 الةذي ،باالغتصةاب أشةبه زوجتةه ضةد الجنسةي الةزو  وعنةف الجنسةية، رغباتهةا أو النفسةي أو الصةحي

 نم أشكااًل  العنف من النون هذا يتضمن كما رغباتها، غير من الجنس ممارسة على المرأة إجبار يعني

 علةى الخارجةة المنحرفةة واألسةاليب الطرا ة  اسةتخدام ،اً جنسةي الزوجةة معاملةة سةوء ميل الجنسي العنف

: 2002 سةالم، (شةأنها وتحقيةر إلذاللهةا الجنسةي أسةلوبها وذم الجةنس، عمليةة فةي والةدين الخلة  قواعةد

188.) 

 :النفسيالعنف  3.2.2

وهةذا النةون ال  (.Mc Gee & Wolfe, 1991) نفسةيأي فعةل يتسةبب فةي إلحةاق ضةرر  نةهأيعةرث  

امتناعةةا عةةن فعةةل، كالحرمةةان مةةن  أو، والهجةةر كاإلهمةةال جسةةدية، وقةةد يكةةون فعةةالً  بأضةةرارادة يترافةة  عةة

 شيء مرغوب فيه، ويدخل فيه العنف اللفظي، كالشةتم والتهديةد والنعةت بةالقبيح مةن الصةفات، أوامتياز 

 (.189 :2015)هدلة،  والتحقير.

تعبر عن العنف  التيبوصف مجموعة من السلوكيات  (Follingsted et al., 1990)قام وقد 

 :هيف ات  فيووضعها  اللفظي أو النفسي

  طةالق األلقةاب اللفظةي: ميةل السةخرية والتحةرش اللفظةيالهجوم  المةرأةيقصةد منهةا إشةعار  التةي، وا 

 بعدم الكفاءة بهدث بقا ها تحت السيطرة.

 االجتماعي عن محيطها المرأةتفصل  التي: العزلة. 

   بعدم اإلخال  بشكل متكرر. واتهامها المرأةكمراقبة سلو   التملكيالغيرة الشديدة والسلو 

  التعذيب. أو باالعتداء اللفظيالتهديد 

  الطالق. أوالتهديد المتكرر بالهجر 
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 تدمير ممتلكاتها الشخصية. أوريب تخ 

 :االجتماعي العنف 4.2.2

 نمة وحرمانهةا التعليم، ومتابعة العمل من المرأة حرمان منها مظاهر بعدة العنف من النون هذا ويتجلى

 مةن وحرمانهةا عالقاتهةا، اختيةار وفةي الشخصةية بعالقاتهةا والتةدخل واألقةارب، واألصةدقاء األهةل زيةارة

بقا ها نشاطها من الحد أجل من ةسر األ قرارات في رأيها إبداء  مصدر يشكل الذي البيت محي  ضمن وا 

 . (Journlist, 1994)عليها الحقيقي الخطر

 
 المفسرة للعنف  النظريات 3.2

فها يمكةن تصةني نةهأال إلتفسةير سةلو  العنةف  والعلمةاء البةاحيون  يقةدمها التي واآلراء النظريات تعدد رغم

المجتمةع المحةي   إلةىعوامةل خارجةة عةن الفةرد، تعةود  إلةى بإرجاعةهنظريات تفسر العنةف  صنفين. إلى

 سبابه بالشخ  ذاته.أعوامل ورايية للفرد، ترب   إلى بإرجاعهر العنف نظريات تفسو  ،بالفرد

لمةةةرأة ضةةةد ا والموجةةةه ،نسةةةان بعامةةةةنظريةةةات موضةةةون العنةةةف الموجةةةه ضةةةد اإلتناولةةةت العديةةةد مةةةن الوقةةةد 

حةةاول كييةةر مةةن المنظةةرين تفسةةير ظةةاهرة العنةةف وفهةةم األشةةخا  المةةرتكبين لهةةذا النةةون مةةن ، و بخاصةةة

 لمةةداخل النظريةةة المفسةةرة بظةةاهرة العنةةف واكتشةةاث مصةةدره، فقةةد تةةم التركيةةز علةةىنظةةرا لتعةةدد او السةةلو ، 

 .بعض منها

 
 :االجتماعينظرية التعلم  1.3.2

صحاب هذه النظرية يفترضون أن األشخا  يتعلمون العنف بنفس الطريقة التي يتعلمةون بهةا أنمةاط أ 

الفرعيةة. فةةبعض  أوفةةي اليقافةة العامةةة ة سةواء سةر السةلو  األخةر ، وأن عمليةةة تعلةم العنةةف تةتم داخةةل األ

تشجع أبناءها على استخدام العنف مع اآلخرين، وتطالبهم بأال يكونوا ضحايا للعنف في مواقةف  سراأل
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يشةةةجعون  سةةةرالعنةةةف كوسةةةيلة للحصةةةول علةةةى حاجةةةاتهم، بةةةل أن بعةةةض األ إلةةةىأخةةر ، والةةةبعض ينظةةةر 

  .دها على التصرث بعنف عند الضرورةأفرا

 سةلو  مالحظةة خةالل مةن اكتسةابه يةتم الجنسةي الةدور سةلو  أن إلةى (Bandura, 1997)يشةير 

 المجتمةع في العنيف للسلو  مصادر يالية ها فيحدد وقد سلوكهم، مع السلو  ذل  ومطابقة اآلخرين

 .(الرمزي  بالنموذ  االقتداء ،اليقافة تأيير ،ةسر األ تأيير) في المصادر هذه وتتميل الحديث

 عدوانيةة أكيةريسةودها العنةف كةانوا  أسةرن الدراسات أن األفةراد الةذين يعيشةون فةي وقد أظهرت العديد م

يسةةودها العنةةف يكةةون احتمةةال ضةةربهم لزوجةةاتهم عشةةرة  أسةةرون فةةي الةةذين يشةةبّ  األزوا فةةي تصةةرفاتهم، فةة

عنفةةا مةةن  أكيةةرالةةذين لةةم يمةةروا بهةةذه الخبةةرة، واألطفةةال الةةذين يمةةارس العنةةف معهةةم هةةم  األزوا أضةةعاث 

 .غيرهم

 
  البيولوجية النظرية 2.3.2

 المشةكالت السةلوكية بعةض وأن بيولوجيةاً  أو وراييةاً  حظةاً  يميةل المشةكل السةلو  النظريةة هةذه تفتةرض

 التةوازن  عدم لوظا فه أو المخ أداء في خلل أو ورايي ضرر وجود عن دال ل بميابة هي العدوان ومنها

ظةةاهرة العنةةف وفهةةم األشةةخا  المةةرتكبين لهةةذا ل كييةةر مةةن المنظةةرين تفسةةير و احةةالحيةةوي، و  الكيميةةا ي

يولوجيةةة يقةةدمون تفسةةيرا مختلفةةا عةةن غيةةرهم لسةةلو  العنةةف لةةد  ون مةةن السةةلو ، فأصةةحاب النظةةرة البالنةة

يةل ، ويرجعةون هةذا المالمةرأةمةن  أكيةرالعنةف  إلةىميةال  البيولوجيةةالرجل، فهم يرون أن الرجل بطبيعته 

ويرون أن هذا االرتفان في مستو  الهرمةون   testosteroneارتفان مستو  هرمون التستوسترون  إلى

هةو المسةؤول عةن سةلو  العنةف، إال أن األبحةاث الطبيةةة الحدييةة، التةي أجريةت علةى الرجةال المةةرتكبين 

 سةتو  التستوسةترون والسةلو  العنيةفللعنف وأضدادهم، أيبتت عدم وجةود عالقةة واضةحة بةين ارتفةان م

 (.2014زليطي، ال(في ورد كما  (2007بدير، )
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 :النفسي التحليل نظرية 3.3.2

اضطراب في شخصية الفرد،  إلىوير  أصحاب نظرية التحليل النفسي، أن أسباب مشكلة العنف تعود 

فهةةم يؤكةةدون علةةى أهميةةة الخبةةرات والتجةةارب السةةابقة التةةي يمةةر بهةةا الرجةةال والنسةةاء علةةى حةةد سةةواء فةةي 

المعتد  عليها معتقدات وسلوكيات خاط ة تصبح  المرأة تشكيل شخصياتهم، فخبرات الطفولة تنمي لد 

 مع مرور الزمن جزء من شخصيتها حتى في مرحلة البلوغ والرشد، هؤالء النسةاء يعتقةدن أنهةن يسةتحقن  

العقاب، ويخشين مةن الةدفان عةن أنفسةهن أمةام مةن هةم أقةو  مةنهن، ويستسةلمن لهةذه المعاملةة بةدال مةن 

هن و ويةةة بعةةدم أهليةةتهن ونفعهةةن وكفةةاءتهن يختةةرن الرجةةال الةةذين يعةةاملمواجهتهةةا، وبسةةبب مشةةاعرهن الق

 بعنف، فخبراتهن الطفولية عن الرجال هي التي تشكل شخصياتهن.

 فإنهةا -مشةاهدين لةه أوسواء كانوا ضحايا للعنةف –أما خبرات الطفولة المبنية على العنف لد  الرجال 

يحصةةةلون علةةةى مةةةا يريةةةدون بةةةالقوة، وتشةةةعرهم تةةةؤير فةةةيهم بشةةةكل أقةةةو  مةةةن النسةةةاء، فهةةةي تعلمهةةةم كيةةةف 

ممةةا يولةةد لنةةا شخصةةيات عدوانيةةة مضةةطربة العقةةل اسةةتحواذية سةةادية مصةةابة  ،باالرتيةةاه حيةةال أنفسةةهم

 بجنون العظمة.

ومن وجهة نظر أصحاب نظرية التحليل النفسي فإن عال  ضحايا العنف من الزوجات يتطلب عالجةا 

 فةي كسةر حلقةة العنةف التةي المةرأةن من العال  يمكن أن يسةاعد نفسيا تصحيحيا طويل األمد، فهذا النو 

 اختيار من يسيء معاملتها. إلىأدت بها 

 واألبنةاء الزوجةات ي مةنسةر األ العنةف ضةحايا عةال  صةحاب نظريةة التحليةل النفسةي ضةرورةأويةر  

 فةيورد كمةا  (2004ملحةم، ( العنةف حلقةة لكسةر األمةد، طويةل تصةحيحيا عالجةا المعتةدين، وكةذل 

 (.2014طي، يالزل(
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 االجتماعية:  النفسية النظرية 4.3.2

أمةةا أصةةحاب هةةذه النظريةةة، فيةةرون أن للضةةغوط االجتماعيةةة دور بةةارز فةةي ارتكةةاب العنةةف، فالمؤيةةدين  

لةةة لهةذه الفكةرة يربطةةون بةين المسةةؤوليات المتزايةدة للرجةةل والسةلو  العنيةةف، كمةا يؤكةةدون علةى دور البطا

حيةاة فةي تشةكيل الضةغوط علةةى الشةخ  ممةا يزيةد بةدوره مةن احتماليةة ممارسةةته والفقةر وانعةدام فةر  ال

 للعنف. ويؤكد بعض المؤيدين لهذه النظرية على وجود نوعين من الضغوط هما: 

السةلو   إلةىضغوط أحداث الحياة غير السارة وضةغوط العمةل واألدوار المختلفةة كمييةرات قةد تةدفع  .1

و  قة المباشرة بين الضغوط الحياتية غير السارة وبةين السةلالعدواني، وقد أكدت دراسات على العال

السةةلبي  يةةرالعنيةةف كمةةا يبةةدو فةةي ارتكةةاب جةةرا م العنةةف، أمةةا الدراسةةات الحدييةةة فقةةد أكةةدت علةةى األ

للضغوط الحياتية غير السارة التي يتعرض لها الفرد وبين العنف وذلة  فةي ضةوء متغيةرات وسةيطة 

الخبرات المتعلمة في الماضي، وطبيعةة إدرا  الشةخ  للموقةف ومةا تتميل في االستعداد الورايي، و 

 يتضمنه من أخطار.

الضةةةغوط البي يةةةة المتميلةةةة فةةةي الضوضةةةاء واالزدحةةةام والتلةةةوث والطقةةةس، وضةةةغوط أخةةةر  كةةةاختراق  .2

الحدود الشخصية واالعتةداء علةى الحيةز المكةاني والشخصةي واالزدحةام السةكاني، حيةث تةؤدي هةذه 

ا سةلوكية، ويةتم ذلة  وفقة أوزيةادة العنةف مةن خةالل مةا تحديةه مةن آيةار نفسةية  لةىإالمةؤيرات البي يةة 

 قدرة علىلمستو  استيارة الشخ ، وحالة التشبع بالمييرات، واإلحباط الناجم عن هذه الضغوط، وال

 (.2013في )الحا  يحيى، ورد كما  (Barnett et al., 2011) ضب  النفس، ودرجة القل 

 
 :طاإلحبا نظرية 5.3.2

تفسيرًا للسلو  العدواني من خالل نظريتهما التي قامت على  (Dollard & Miller, 1950)يقدم 

وان  ،وتفترض هذه النظرية أن السلو  العدواني هو دا مًا نتيجة لإلحباط العدوان، –فرض اإلحباط 
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لإلحباط وفي  شكل من أشكال العدوان أي أن العدوان نتيجة طبيعية وحتمية إلىاإلحباط دا مًا يؤدي 

 أي وقت يحدث عمل عدواني يفترض أن يكون اإلحباط هو الذي حرض عليه.

كمةا تؤكةد هةةذه النظريةة علةةى أن العةدوان دافةةع غريةزي داخلةةي لكةن ال يتحةةر  بواسةطة الغريةةزة كمةا بينةةت 

  را د هذه النظرية أن السةلو ( Dollard, 1950)بل نتيجة تأيير عوامل خارجية ويؤكد  نظرية الغرا ز،

 أن اإلنسةان يسةتجيب لإلحبةاط باسةتجابات  (Miller, 1950)العدواني نتيجة طبيعية لإلحباط ولقةد بةّين

حدث يبحسب الظروث التي يتم فيها اإلحباط كما أن العدوان غالبًا  يتسبب،كييرة منها العدوان، وقد ال 

العةدوان وهةذا يتوقةف  ىإلةلةذا فةإن مةن الواضةح أن اإلحبةاط قةد ال يةؤدي بالضةرورة  بدون إحبةاط مسةب ،

قمةةع السةةلو  العةةدواني خاصةةة إذا نظةةر الطفةةل لإلحبةةاط علةةى أنةةه  إلةةىعلةةى طبيعةةة اإلحبةةاط، فقةةد يةةؤدي 

 (.2014الزليطي، (في ورد كما  .عقاب للعدوان

 
 : االجتماعي والضبط التبادل نظرية 6.3.2

ي، حيث قام عدد من سر ألا العنف موضون درسوا الذين المفكرين أكير من االتجاه هذا أصحاب يعتبر

             ي في جامعة سر ي بمعمل أبحاث العنف األسر علماء االجتمان بدراسة ظاهرة العنف األ

(New Hampshire بهدث تفسير هذه الظاهرة ومعرفة األسباب التي تؤدي )استخدام أفراد  إلى

ة يضربون سر أن أفراد األتفسير بسي  مفاده " إلىة للعنف تجاه بعضهم، وقد خلصت الدراسة سر األ

ي، وطبيعة سر بعضهم البعض ويمارسون العنف ألنهم يستطيعون فعل ذل "، بمعنى أن الجو األ

كلها عوامل تساهم  ة على أفرادهاسر العالقات بين األفراد، ودرجة الضب  االجتماعي التي تمارسه األ

  .في حدوث العنف

فالمكافةآت عبةارة عةن ، والمكاسةب( والةربح، والةيمن، لمكافةآت،ا) هةي النظريةة ألساسةية لهةذهالمفةاهيم ا

ن أو معنوية يحصل عليهةا الشةخ  جةراء تصةرفاته، فالرجةل المعتةدي يعتقةد أو مادية أيجابية إمشاعر 
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و . أمةا الةيمن فيتميةل بالعقوبةات أةسةر لةم يسةمح لزوجتةه بتحةدي سةلطته باأل المجتمع يحترمةه ويقةدره ألنةه

 بةين الفةرق  فهةي ،بوالمكاسة للةربح بالنسةبة أمةاقةام لهةا الشةخ .  ت جةراء تصةرفاتآفةعةدم تقةديم مكا

 عنفةه جةراء سةيحققها التةي والمنةافع المكافةآت أن العنيةف الرجةل ظةن كلمةا إنةه حيةث ،والةيمن المكافةآت

 نحةو بعنةف تصةرفه إمكانيةة سةتزداد حينهةا و ،السةل ذل  جراء فعهاسيد التي سراوالمخ اليمن من أعلى

 (.243: 2013)الحا  يحيى،  لها واضطهاده وتنكيله إساءته وتزداد زوجته

 
  نظرية الصراع  7.3.2

المجتمةع إلةى الصةران وخاصةة الصةران  تقةوم هةذه النظريةة علةى الفكةر الماركسةي التةي ترجةع العنةف فةي

 السياسية والدينية، وصةران المصةالح والصةران علةى والصران أيضا يمتد ليشمل كافة الصراعات ،الطبقي

خصوصةا فةي ظةل عةدم  الةراهن،التربة الخصبة لزيةادة مظةاهر العنةف فةي الوقةت  لصران يميلالسلطة وا

، األضعف لتستمر بعد ذلة  دا ةرة العنةفى ما يميل الطرث األقو  لفرض هيمنته عل فعادةالقو  توازن 

يختبرهةةةةا الفةةةةرد فةةةةي حياتةةةةه  اضةةةةطهاديهالنظريةةةةة علةةةةى أن المؤسسةةةةة العا ليةةةةة هةةةةي أول مؤسسةةةةة وتؤكةةةةد 

ريةة التةي تقةدمها نظ األميلةاعية. حيث تميل سيطرة الرجل على المرأة في النظام العا لي، أخطر االجتم

أصةةل العا لةةة، الملكيةةة )فةةي كتابةةه  (Engels, 1845)والةةى ذلةة  يشةةير  ،األسةةاسالصةةران وتةةدينها مةةن 

و حيةث إن نمة ،ن الةزوا  يميةل نموذجةًا راقيةًا للعةداوات التةي ظهةرت فةي التةاريخأ والجولة( إلىالخاصة، 

ن العالقةةة بةةةين الةةةزو  وأ ،أخةةةر  مجموعةةة  واضةةةطهادمجموعةةةة معينةةة يةةةتم علةةى حسةةةاب مأسةةاة  وازدهةةار

 .والزوجة هي ميال نموذجي لما يحصل الحقًا من اضطهاد بين الطبقة الرأسمالية والطبقة العمالية

اء، واألبنةةاء، واألصةةدقوفةةي الةةدا رة الفرديةةة أو الشخصةةية عةةادة مةةا يوجةةد الصةةران بةةين األقةةران واألزوا ، 

لةى والجيران. والمالح  أن السمة الخاصة بالصراعات والنزاعات في هذا المستو ، أنه غالبا ما يةؤد  إ

 حدوث أنوان من الخسارة في العالقات الشخصية أو الفردية ألطرافها قد تمتد على المد  الطويل. 
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واقةةةف إمكانةةات التنبةةةؤ بالنتةةا   المتعةةددة للم وأن القةةوة الحقيقيةةة للتفسةةير النفسةةةي للصةةران إنمةةا تكمةةةن فةةي

 سةتجابيةلهةا تةأييرا علةى قةوة االتجاهةات اإليفتةرض أن  التةيالصراعية على أساس من المعرفة بالعوامل 

تعةةةاد المتنافسةةةة، ومةةةد  تأييرهةةةا علةةةى اتجاهةةةات أطةةةراث الصةةةران باالسةةةتجابة والتفاعةةةل أو بالتجنةةةب واالب

 (.1997)بدو ، 

 
 نائية الوظيفيةالنظرية الب 8.3.2

 ،سةري األ االجتمةانالنظريات االجتماعية شيوعًا واسةتخدامًا فةي مجةال علةم  أكيرالنظرية من  هذه تعتبر

مةةن الةةرواد  ،األخةةر   االجتماعيةةةيحةةر  علمةةاء هةةذه النظريةةة علةةى دراسةةة العالقةةة بةةين األسةةرة والةةنظم و 

وهربةةةرت  ،ودوركةةةايم ،أوغسةةةت كونةةةتاألوا ةةةل المؤسسةةةين للنظريةةةة البنا يةةةة الوظيفيةةةة فةةةي علةةةم االجتمةةةان 

يةم جسةد هةذه النظريةة فيمةا بعةد علمةاء  ،سبنسر. فهؤالء هم الذين وضعوا الحجر األساسي لهذه النظريةة

 .ومالينوفسكي ،االنيربولوجيا ميل راد كليف براون 

العضةةةةوي الةةةةذي كةةةةان سةةةةا دا فةةةةي  لالتجةةةةاهاسةةةةتمدت هةةةةذه النظريةةةةة أصةةةةةولها مةةةةةن المةةةةةسلمات األساسةةةةية  

يات االجتماعية األولةى فةي علةم االجتمان، والمسلمة األساسية التي ترتكز عليها البنا ية الوظيفية النظر 

لذل  فان التغييةر فةةي  ،االعتماد المتبادل بين العناصر المختلفة للمجتمعو تكامل األجزاء فةي كل واحد، 

ه النظريةة بةةالطرق التةي تحةاف  وتهةتم هةذ حةد األجزاء من شانه أن يحدث تغيةرات فةي األجةزاء األخةر .أ

علةى تةةوازن عناصةر البنةةاء االجتمةاعي، وعلةةى هةذا األسةةاس ينظةر الوظيفيةةون للعنةف علةةى أن لةه داللةةة 

داخةةل السةةياق االجتمةةاعي فهةةو إمةةا أن يكةةون نتاجةةا لفقةةدان االرتبةةةاط بالجماعةةات االجتماعيةةة التةةي تةةنظم 

وجيةةه والضةةب  االجتمةةاعي الصةةحيح وبةةذل  يجةةرفهم نةةه نتيجةةة لالمعياريةةة وفقةةدان التأوتوجةةه السةةلو ، أو 

ألنهةةةم ال  التيةةةار إلةةةى العنةةةف، ومةةةن ناحيةةةة أخةةةر  قةةةد يكةةةون األفةةةراد عةةةدوانيين فيسةةةلكون طةةةريقهم بعنةةةف،

الوظيفةة فةي مجةال العنةف  -أمةا وحةدة التحليةل التةي تهةتم بهةا البنا يةة. يعرفون طريقةةة للحيةةاة غيةةر ذلةة 
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كما تركةز علةى العنةف  األسرة واألنساق االجتماعية الصغيرة نسبيا(.)ك األسةري فهةي الوحدات الصغر  

لذا ير  الوظيفيون انه  .المتبادل بين الزوجين، وبينهما وبين األبناء أو بين األبناء البالغين وكبار السن

يمكةةةن التخفيةةةف مةةةن حةةةدة مشةةةكلة العنةةةف األسةةةري عةةةن طريةةةة  العمةةةل علةةةى زيةةةادة التكامةةةل االجتمةةةاعي، 

زيةةادة ارتبةةاط األفةةراد بالجماعةةات األوليةةة ميةةل األسةةرة التةةي تعمةةل علةةى إشةةبان احتياجةةاتهم  والعمةةل علةةى

 (.24: 2000حلمي، ) .النفسية واالجتماعية، وتغرس فةيهم القةيم الدينية وقيم االنتماء

 
 النظرية البطريركية( (والذكورية األبوية النظرية 9.3.2

عةن شةروط وظةروث تاريخيةة واجتماعيةة  ناتجةةاعيةة متميةزة بوي البطريركةي هةو بنيةة اجتمالنظام األن إ

 ويقافيةةة تتكةةون مةةن سلسةةلة مةةن المراحةةل التاريخيةةة والتشةةكيالت االجتماعيةةة المترابطةةة فيمةةا بينهةةا حيةةث

ومةةن بةةوي الحةةديث". مرحلةةة النظةةام "األ إلةةىبمرحلةةة انتقاليةةة تسةةبقها حتةةى تصةةل تةةرتب  كةةل مرحلةةة منهةةا 

بةةةوي يتكةةةون مةةةن طرا ةةة  التفكيةةةر والعمةةةل والسةةةلو  ويةةةرتب  بةةةنم  معةةةين مةةةن ألالناحيةةة البنيويةةةة فالنظةةةام ا

ال التنظيم االجتماعي واالقتصادي التقليدي الساب  على الرأسمالية. وهو يتخةذ مةن المجتمةع العربةي شةك

قابليتةةةه علةةةى االسةةةتمرار وعلةةةى مقاومةةةة التغيةةةر  ،نوعيةةةا متميةةةزا يقابةةةل المجتمةةةع الحةةةديث، مةةةن خصا صةةةه

 التقليدية القديمة. واألعراثى القيم والعصبيات العشا رية والمحافظة عل

بوي على العالقات االجتماعية واالقتصةادية والسياسةية التةي لصعيد االجتماعي يهيمن النظام األوعلى ا

لمجتمعةةةات بةةةوي هةةةو نةةةون مةةةن ان المجتمةةةع األت القبليةةةة والطا فيةةةة والمحليةةةة، ألتغلةةةب عليهةةةا االنتمةةةاءا

وهو يشكل بنى نوعية  ،شكال متميزة من التنظيمأنماط معينة من القيم والسلو  و أدها التقليدية التي تسو 

شةد تقليديةةة أبويةة و أ أكيةرالةذي هةةو  بةوي العربةي،مختلفةةة مةن بينهةا بنيةة المجتمةةع األ أشةكاالً متميةزة تتخةذ 

شةةةا للمةةةرأة عرافةةةه االجتماعيةةةة التقليديةةةة وتهميأ ة الفةةةرد ويقافتةةةه وترسةةةيخا لقيمةةةه و محاصةةةرة لشخصةةةي أكيةةةرو 
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ذو طابع نةوعي وامتةداد تةاريخي وخصوصةية تةرتب  بالبي ةة الصةحراوية والقةيم  ألنهواستالبا لشخصيتها، 

 والعصبيات القبلية التغالبية. 

 ن العا لةةأفي المجتمعات العربية عموما، هو البطريركية، كما -بوية ث في المجتمعات األومن المعرو 

للعا لةةة وكةةذل   واإلذعةةانالخضةةون للكبةةار  إلةةىخاضةةعة تميةةل  تعمةةل علةةى بنةةاء شخصةةيةذكوريةةة  -أبويةةة

طة والسةلب القوة ن والطاعة العمياء، حيث يميل األفراد الخضو ة عبر تربية أبوية صارمة تعلم األللسلط

ره فةةي خةةذ دو أوم الولةةد بتقليةةد األب ومحاكاتةةه و والد، يقةةوحينمةةا ينشةةأ األ ،والد الطاعةةة والخضةةونم واألواأل

اضةةع خةةذ دورهةةا الخأوتقةةوم البنةةت بتقليةةد األم و  ،أوال يةةم علةةى عا لتةةه بعةةد الةةزوا  يانيةةا ختةةهأالتسةةل  علةةى 

 الذكر ونواهيه. أوامر إلىواالنصيان 

يظهةةر هةةذا النظةةام فةةي البنةةى السياسةةية واالجتماعيةةة والنفسةةية، ويقةةوم حجةةر األسةةاس فيةةه علةةى اسةةتعباد  

ي تسةةةةكن فيةةةةه الذهنيةةةةة األبويةةةةة ذات النزعةةةةة المةةةةرأة ونفةةةةي وجودهةةةةا االجتمةةةةاعي، ذلةةةة  أنةةةةه مجتمةةةةع ذكةةةةور 

 (.1987 شرابي،) الحوار إال أسلوبًا لفرض سيطرتهاالسلطوية الشاملة التي ترفض النقد وال تقبل ب
 

 وخاصةة العنةف الواحةدة ةسةر األ أفةراد بةين العنةف لةتو اتن لتةيا النظريةات مةن خةالل ممةا سةب ، نسةتنت 

 فةي يزيةد واإلحبةاط ن العقابأو  ،ةالمالحظ خالل من علممتسلو  العنف  ن معظمأ ،المرأة ضد الموجه

 التنشة ة فةي السةي ة يةسةر األ واألسةاليب الطفةل بهةا يمةر التةي المؤلمةة الخبةرات نأالعنةف، كمةا  عمليةة

 نظةرة إلةىباإلضةافة  ،مكتسةب مةتعلم سةلو  اإلنسةان معظةم فةي سةلو  العنةف، وأن تزيةد االجتماعيةة

 االجتماعيةة والمراكةز والقةوة والمةال السةلطة حيةان يملة غلةب األأ فةي  فالرجةل ،المةرأة نحةو المجتمةع

 يفةالعن األفعال ممارسة عن الرجل يعاقب جانبه،  بحيث ال إلى القانون  واالقتصادية، وكذل  والسياسية

 خةرينلآل السةماه أو بةه البةوه يجةوز ال داخلةي شةأن يعتبر ذل  فهو  ،اإلناث خاصة تهأسر  أفراد اتجاه

 .فيه بالتدخل
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 أهميةةة الخبةةرات والتجةةارب السةةابقة التةةي يمةةر بهةةا إلةةى تأشةةار التةةي مةةا ورد فةةي نظريةةة التحليةةل النفسةةي ك

 المعتةد  عليهةا المرأةالرجال والنساء على حد سواء في تشكيل شخصياتهم، فخبرات الطفولة تنمي لد  

، لةوغ والرشةدمعتقدات وسلوكيات خاط ة تصبح مع مرور الزمن جزء من شخصيتها حتةى فةي مرحلةة الب

 فإنهةا -مشاهدين له أوسواء كانوا ضحايا للعنف –خبرات الطفولة المبنية على العنف لد  الرجال  نوأ

، أمةةا أصةةحاب تةةؤير فةةيهم بشةةكل أقةةو  مةةن النسةةاء، فهةةي تعلمهةةم كيةةف يحصةةلون علةةى مةةا يريةةدون بةةالقوة

دين فةةي ارتكةةاب العنةةف، فالمؤيةة اً بةةارز  اً فيةةرون أن للضةةغوط االجتماعيةةة دور  االجتماعيةةةالنظريةةة النفسةةية 

 والضةب  التبةادل نظريةةوفةي  ،لهةذه الفكةرة يربطةون بةين المسةؤوليات المتزايةدة للرجةل والسةلو  العنيةف

، ية، ونتةا   العنةفسةر ل الباحيين معرفةة مةد  تةأيير رضةا الةزوجين، واسةتقرار الحيةاة األو ااالجتماعي ح

 أيرأن طريقةة معالجةة الخالفةات تتة إلةىنةف، وخلصةوا ة في ارتكةاب العسر وطبيعة العالقات بين أفراد األ

علةةى –كلفةةة  أكيةةرة الواحةةدة يصةةعب تجنبهةةا و سةةر بنوعيةةة العالقةةات بةةين النةةاس، فالخالفةةات بةةين أفةةراد األ

هم، في حال تجاهلها، بعكس الخالفات التي تنشأ بين األصدقاء والزمالء وغير  -ة نفسيا واجتماعياسر األ

 إلةةةىفةةةإن مشةةةاعر الغضةةةب يمكةةةن أن تةةةؤدي  ، الالزمةةةة لحةةةل الخالفةةةاتوفةةةي حةةةال عةةةدم تةةةوفر المهةةةارات 

أن  أوارتكةةةاب العنةةةةف، خاصةةةةة إذا أدر  الشةةةةخ  أن اسةةةةتخدامه للعنةةةةف ال يترتةةةةب عليةةةةه أي عقوبةةةةات 

  .قل إشباعا من تنفيس مشاعر الغضبالعقوبات التي تنت  عن ممارسة العنف تكون أ

 
 العنفالتوافق النفسي و  4.2

 ،البي ةةةال بةةدا ل أمةةامهم لتغييةةر و واقعهةةم غالبةةًا،  الصةةعب علةةيهم تغييةةرللعنةةف مةةن إن الةةذين يتعرضةةون 

         واالبتعةةاد رغةةم تعرضةةهن لإليةةذاء ولةةديهن القةةدرة علةةى مغةةادرة جةةو العنةةففالزوجةةات المعرضةةات للعنةةف 

بقةاء لل المةرأةلعل مةن األسةباب المهمةة التةي تةدفع نهن ال يغادرن منازلهن، و أ إال ،عن الشخ  المسيء

ا مةهةذا العنةف مقبةواًل، و هةو جعةل  ا،ة خاصةًة األطفةال لهةسةر اجةة األفي بيتهةا بعةد تعنيفهةا ناهية  عةن ح
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فتنكةر الزوجةة إيةذاء الةزو   ،والتبريةرحيل الدفان النفسي ميل اإلنكار يحق  هذا الهدث هو ميكانزمات و 

 ،سةلوكهاا بضةرورة تغييةر الةذات وتقنةع نفسةه لةوم إلةىوقد يصل األمر  ،لها وتبحث عن مبررات لسلوكه

كمةةا أن العنةةف الممةةزو  بالحةةب أحيانةةًا يحةةول دون المعانةةاة مةةن  ،األمةةر يجعةةل العنةةف روتةةين حيةةاةهةةذا و 

   .(1989إبراهيم، صدمة العنف )

   
 التي تتعرض للعنف المرأةشخصية خصائص  5.2

هنةةا   ، إال أنالمةةرأةعنف ضةةد تةةرتب  بةةال التةةيتتبةةاين العوامةةل والمتغيةةرات اليقافيةةة واالجتماعيةةة والبي يةةة 

راسةات بعةض الد تأشةار اسةتهدافًا لةه، وقةد  أكيرتتعرض للعنف تجعلها  التي المرأةسمات شخصية لد  

  تيير عدوان الرجةل وعنفةه ضةدها. وذلة  ألن عنةف الرجةل يحقة ،إليها المساء أوعنفة الم المرأةأن  إلى

الشخصةية  واضةطرابهزيمةة الةذات،  فةيرغبةة  ويحقة  لهةا ،ةالمازوشةي إلةىإشبان حاجتهةا  فيلها رغبة 

ا مةفغالبةًا ، بدايةة الرشةد فةيويظهةر  ،الزوجةيوهذه الشخصية تظهر قبواًل واضحًا للعنةف الهازمة للذات، 

نةةع تميةةل معانةةاة بالنسةةبة لةةةه، ويم التةةييركةةز علةةى الخبةةرات والعالقةةات  أويتجنةةب الفةةرد الخبةةرات السةةارة 

تشةعره  التةيويختةار النةاس والمواقةف والعالقةات  ،هةذه المشةاعر الةتخل  مةن فياآلخرين من مساعدته 

 أنشطة تتسم بالتضحية بالنفس. فيوينخرط  المعاملة، ويدخلبخيبة األمل والفشل وسوء 

حيةث أن الزوجةةة قةد تختةار الةةزو  الةذ  يكمةل لهةةا  ،تكةامليالحاجةات بشةةكل  إلةىتنظةةر  وهةذه الشخصةية

، كمةا سةاديزو   فيترغب  فهيدما تكون الزوجة مازوشية فعن ،شخصيتها فيبعض الحاجات النفسية 

وقةةةد أظهةةةرت المقةةةابالت ، قةةةد يتشةةةابه فيهةةةا الزوجةةةان التةةةيأن هنةةةا  بعةةةض األعةةةراض المرضةةةية النفسةةةية 

انخفاضةا فةي اعتبةار  أكيةراكت ابةا و  أكيرهن  ،تعرضن لإلساءة التقرير الذاتي أن النساء الال ي وأساليب

 ،ة والنفسةةةةية ميةةةةل: اضةةةةطراب النةةةةومطي الكحوليةةةةات واألعةةةةراض الجسةةةةميكمةةةةا يةةةةزداد لةةةةديهن تعةةةةا ،الةةةةذات
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ورد ( كمةا Saunders, 1992التململ، كنتيجة للتعرض لإلسةاءة ) ، البكاء،الصدان الكوابيس، التوتر،

 .(234-231 :2003 حسن،) في

 
 .المرأةالتي تتعرض للعنف والرجل الذي يمارس العنف ضد  لمرأةل خصائص النفسيةال 6.2

 الخصائص النفسية للمرأة الضحية  1.6.2

 جياإلرشادي للتعامل مع العنف الزو  الدليل التدريبي إلىاستنادًا  (Epstein, 2003)حدد  

Domestic Violence Counseling Training Manual, 2003) الخصا   النفسية لكل من )

 النحو التالي: ى، علالمرأةالتي تتعرض للعنف والرجل الذي يمارس العنف ضد  المرأة

بي، والنزعةةةة للكمةةةال والطاعةةةة والخضةةةون، بةةةالجمود والقلةةة  العصةةةالمةةةرأة التةةةي تتعةةةرض للعنةةةف تتصةةةف 

وعةةةةدم تقةةةةدير الةةةةذات والشةةةةعور باإلهانةةةةة، ولةةةةديها  شةةةةاعر فقةةةةدان الحيلةةةةة والعجةةةةزواليةةةةأس، وم واالكت ةةةةاب

إحةةداث عاهةةات  ىعلةة الميةةل لالنتحةةار والعمةةلفقةةدان الشةةهية(،  وأم واألكةةل )الشةةره اضةةطرابات فةةي النةةو 

 ةواإلصةةةاببنفسةةها، واالنعزاليةةة عةةن النشةةةاط االجتمةةاعي واالخةةتالط بةةاآلخرين، والرغبةةةة السةةريعة للبكةةاء، 

 والتهويل في األحداث التي تقع لها. ابنوبات الهستيري

تتعرض للعنف وتتعايش  التي المرأةأن سمات شخصية  إلى( Warren & Lanning, 1992)ويشير 

( التةي ركةزت (Yoshihama, 2003 وفةي دراسةة مةياًل للتسةامح. أكيةرأنوية و  أكيرا بأنه معه، تتصف

رأ  أن  ،يتعرضن للضرب وعالقة ذل  بحاالت االكت ةاب اللواتياستراتيجيات التحمل لد  النساء على 

 ،هةذه االسةتراتيجيات تتشةكل بطةرق مختلفةة وفقةًا الخةتالث الظةروث المحيطةة بالحالةة المتعرضةة للعنةف

اعيةةة المؤسسةةات القانونيةةة والرعايةةة االجتم أواألصةةدقاء  أوبالةةدعم المقةةدم مةةن أفةةراد العا لةةة  أيرتةةحيةةث ت

غطة الضا أوكما أن الظروث االقتصادية المساندة  ،بالقدرة على االنفصال المؤقت والدا م أووالنفسية، 

 .جيجيات مواجهة موقف العنف الزو اختيار استراتي تلعب دوًرا بشكل ديناميكي في
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النساء  من امرأةعشرة  مع خمسجرتها الباحية أمن خالل المقابالت الفردية التي نه أ إلى اإلشارةتجدر 

ي تتعرض للعنف كما الت المرأةومقارنة تل  الحاالت مع خصا   شخصية  تعرضن للعنف، اللواتي

 .غلبهنأ حد كبير مع  إلىنه يوجد تطاب  أعاله، تبين أ سب  في البحث 

 
 زوج الممارس للعنف ت الشخصية للالصفا 2.6.2

ةفولوجية التي اهتمت بكييرة هي الدراسات السيك بي يل التةدر يوقةد حةدد الةدل، تحليل شخصية الزو  المعنّ 

 :اإلرشادي صفات الزو  الممارس للعنف باآلتي

بخيبةةة  إحسةةاسسةةرعة الغضةةب والشةة ، ومتعكةةر المةةزا  ومتةةوتر وشةةديد االمتعةةاض والحساسةةية، ولديةةة  

، سةراباألمان وانخفاض تقدير الذات، ويتغلب عليه الشةعور بعقليةة الخ اإلحساسوالخوث وعدم  ،األمل

اآلخةةرين ويةةرفض تحمةةل  ىتحمةةل الوحةةدة، كمةةا إنةةه يلقةةي اللةةوم علةة ىومفةةرط فةةي غيرتةةه، وغيةةر قةةادر علةة

دمان الخمر، ويتصف بالتسلطية وحب التملة ، وينظةر  إلىويلجأ لية، ؤو المس  مةرأةللتعاطي المخدرات وا 

نظرة دونية من منطلة  ذكةوري، وال يسةتطيع التعامةل مةع المواقةف الضةاغطة، ويمةارس الجةنس باعتبةاره 

، والحيوانةات، ولديه أحساس بأنه ضحية، ويتصةف بالعدوانيةة تجةاه األطفةال المرأةنون من العدوان تجاه 

 (.Epstein, 2003: 9-14) وفي العادة ينشأ في بي ة تتصف بسوء المعاملة
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 المرأةثار المترتبة على العنف ضد آلا لمبحث الثاني:ا 3.2 

 الصحية اآلثار 1.3.2

إصةةابة مةةن يتعّرضةةون لةه وأطفةةالهم بمشةةاكل جسةةدية ونفسةةية  إلةةىيةؤدي العنةةف الممةةارس مةةن قبةةل الةزو  

لةةىوجنسةةية ومشةةاكل صةةةحية إنجابيةةة وخيمةةةة علةةى المةةةديين القريةةب والبعيةةةد، و  تكّبةةةد تكةةاليف اجتماعيةةةة  ا 

م االنتحةار، وأن تةنج أوعن عواقب مميتة، كالقتةل  المرأةويمكن أن يسفر العنف ضد  ،تصادية عاليةواق

% من النساء اللواتي يتعرضن لعنف الشري  الحميم يبّلغن عن 42عن العنف إصابات، إذ يوجد نسبة 

اد الالحقة واضطرابات اإلجه باالكت اباإلصابة  إلى باإلضافة، تعرضهن إلصابة من جراء هذا العنف

 (.WHO ,2013) واعتالل الصحة بشكل عام ات في األكلللرضو  ومشاكل في النوم واضطراب

 
 واالقتصادية االجتماعية اآلثار 2.3.2

لى تكّبد تكاليف اجتماعية واقتصادية ضخمة تخّلف آيارًا عديدة ع إلى المرأةيؤدي العنف الممارس ضد 

 عزلةة وعةدم القةدرة علةى العمةل وفقةدان األجةر ونقة  المشةاركةفقةد تعةاني النسةاء مةن ال ،المجتمع قاطبةة

             فةةةةةةةةي األنشةةةةةةةةطة المنتظمةةةةةةةةة وعةةةةةةةةدم الةةةةةةةةتمّكن مةةةةةةةةن االعتنةةةةةةةةاء بأنفسةةةةةةةةهن وأطفةةةةةةةةالهن إاّل بشةةةةةةةةكل محةةةةةةةةدود

(WHO, 2013.) 

الةدول تتكبةد خسةا ر فادحةة سةنويًا جةراء العنةف  ن  أللتخطي  والدراسات االسةتراتيجية ظهر مركز البديل أ

دوالر بليةون  5.8الواليةات المتحةدة األمريكيةة تتكلةف نحةو  أن   إلةى، حيث تشير اإلحصا يات لمرأةاضد 

، في حين قدرت ما تنفقه مليار دوالر سنوياً  4.2، بينما تتكلف كندا نحو المرأةسنويًا نتيجة العنف ضد 

(. وفةي دراسةة WHO, 2013بليون جنيةه اسةترليني ) 22.9المملكة المتحدة سنويًا في هذا المجال ب 

أجراها المركةز االسةترالي لمناهضةة العنةف ضةد المةرأة واألطفةال بلغةت التكلفةة السةنوية لمناهضةة العنةف 
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) The National Council to reduce violence بليةةون دوالر أسةةترالي. 13.6ضةةد المةةرأة واألطفةةال 

).2009: 4against women and their children,  

ن مةةع جهةةات و ابالتعةة 2015م بةةه الجهةةاز المركةةزي للتعب ةةة العامةةة واإلحصةةاء عةةام فةةي مسةةح قةةاعربيةةًا،  

مليار جنيةه  1.49من الزو  فق  في مصر بة  المرأةأخر ، قدر حجم الخسا ر الناتجة عن العنف ضد 

 :لنفس العام، ويمكن تقسيم هذه التكاليف كالتالي

 مكةان العةال  إلةى المةرأة فيةهالعنف علةى تكاليف مباشرة: تتميل في االنتقال من المكان الذي جر   .أ

 .مليون جنيه 831بة  2015وتكاليفه، وتغيير مكان السكن، وي قدر هذا النون من التكاليف عام 

في فقةدان مصةدر دخلهةا فةي  المرأةتكاليف غير مباشرة: وتتميل التكاليف غير المباشرة للعنف ضد  .ب

 661بةةة  2015ر هةةذا النةةون مةةن التكةةاليف عةةام ممارسةةة حياتهةةا، وي قةةد أوحالةةة االمتنةةان عةةن العمةةل 

 .مليون جنيه

م السةاب  ر بأضةعاث األرقةاقةد ت قةد   ،المةرأةسةلبية أخةر  نتيجةة التمييةز ضةد  اقتصةادية اً هنا  آيةار  كما أن  

جم حمحلية توضح  أوإليها في حالة العنف، إال أنه حتى اآلن ال يوجد أية تقديرات سواء دولية  اإلشارة

 (.WHO, 2013) يفهذه التكال

 
 طفالعلى األ العنف أثر 3.3.2

د الممارس من قبل الزو  ضينتشر فيها العنف  أسرا في أو من المحتمل أن يواجه األطفال الذين نش

 الوقون ضحية أواقتراث ذل  العنف  إلىاضطرابات سلوكية وعاطفية يمكن أن تؤدي بهم  إلىزوجته، 

 .له في مرحلة الحقة من حياتهم

كشف أيضًا عن وجود عالقة بين العنف الممارس من قبل الزو  وارتفان معدالت وفيات الرّضع وتم ال

)WHO, 2013 ;أمراض اإلسهال وحاالت سوء التغذية: ميل واألطفال ومعدالت إصابتهم باألمراض
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The National Council to reduce violence against women and their children, 

2009.) 

 

 ليات المحلية لحماية النساء من العنفاآل 4.3.2

تمع. لحماية حقةوق األفةراد بةالمج التشريعات والقوانين إحد  اآلليات الرسمية التي يجب أن تتوفر تعتبر

فةةي فلسةةطين، ونتيجةةة للوضةةع السياسةةي واالقتصةةادي، يعةةاني المواطنةةون مةةن غيةةاب سةةيادة القةةانون، مةةا أ

 أداء السةةةلطة الفلسةةةطينية لواجباتهةةةا تجةةةاه المةةةواطنين نتيجةةةةضةةةعف  إلةةةىوزيةةةادة الفلتةةةان األمنةةةي، إضةةةافة 

بةل إن  ،ودوره المتعمد في تدمير مقومةات نهةوض مجتمةع فلسةطيني قةوي  اإلسرا يليالستمرار االحتالل 

مةةن الشةةعور بةةاألمن اإلنسةةاني، والةةذي حةةتالل تزيةةد مةةن حرمةةان المةةواطنين، وخاصةةة النسةةاء، سياسةةة اال

 ة وخارجها.سر داخل األبدوره يصعد من عملية العنف 

إن العمةةةل علةةةى مسةةةودات قانونيةةةة فةةةي ظةةةل الوضةةةع السياسةةةي القةةةا م عمليةةةة مسةةةتحيلة فةةةي ظةةةل غيةةةاب  

المجلس التشريعي، كما أن الحديث عن حقوق النساء في القوانين وفي ظل هذه الظروث ال ي عتبةر مةن 

 لويات صنان القرار واألحزاب السياسية. أو 

علةةةى  اإلسةةةرا يليوغيةةةاب سةةةيادة القةةةانون، واسةةةتمرار سةةةلطة االحةةةتالل فةةةي ظةةةل هةةةذا الوضةةةع السياسةةةي، 

ت اآلليةا إلةىاألراضي الفلسطينية المحتلة وأياره السلبية على حقوق النسةاء، يظةل مةن الضةرورة التطةرق 

وهةةي  : اآلليةةات الرسةةمية المتميلةةة بالتشةةريعات،إلةةىالمحليةةة المتةةوفرة لحمايةةة حقةةوق النسةةاء، والتةةي تنقسةةم 

ة ميةةل العشةةا ر والمؤسسةةات النسةةوية ألساسةةي وقةةانون العقوبةةات، وآليةةات الحمايةةة غيةةر الرسةةميالقةةانون ا

 (.21 :2009عادة، )س

ل بةةذل جهةةود ال بةةأس بهةةا فةةي مجةةال مناهضةةة و ابةةالرغم مةةن ذلةة  فةةإن السةةلطة الوطنيةةة الفلسةةطينية تحةة

مةةةةع مةةةةا ورد فةةةةي لةةةةة تكييةةةةف القةةةةوانين والتشةةةةريعات لتتوافةةةة  و ا، وذلةةةة  مةةةةن خةةةةالل محالمةةةةرأةالعنةةةةف ضةةةةد 

جةةراء التعةةديالت  االتفاقيةةات الدوليةةة، عةةن طريةة  مراجعةةة القةةوانين والتشةةريعات لتحديةةد الفجةةوات فيهةةا، وا 
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مةن قةةانون  18والمةادة  340جاهةدة علةةى تجميةد العمةل بالمةادة  المةرأةالالزمةة، حيةث تعمةل وزارة شةؤون 

  والمعاهةدات الدوليةة التةي لهةا صةلة المصةادقة علةى أهةم المواييةو العقوبات، والمتعلقة بالعذر المخفةف، 

  لألعةوام المةرأةوقةد شةملت خطةة عمةل وزارة شةؤون  ،وا، ال سةيما اتفاقيةة سةيدالمةرأةبمحاربة العنف ضةد 

، محةةور العنةةف كمحةةور ر يسةةي، يحتةةوي علةةى عةةدد مةةن التةةدخالت التةةي مةةن شةةأنها أن 2010- 2008

جلةس الةوزراء تشةكيل لجنةة وطنيةة مةن أجةل . وقةرر مالمةرأةتساهم في الحد من كافة أشكال العنف ضةد 

وقةةد جةةر  العمةةل  ،، مةةن أهةةم أهةةدافها صةياغة خطةةة وطنيةةة لمناهضةةة العنةةفالمةةرأةمناهضةة العنةةف ضةةد 

ن بةةةةين الفةةةةاعلين و ابالمشةةةةاركة والتعةةةة المةةةةرأةالوطنيةةةةة لمناهضةةةةة العنةةةةف ضةةةةد  اإلسةةةةتراتيجيةعلةةةةى إعةةةةداد 

              غيةةةةةةةر الحكوميةةةةةةةة والقطةةةةةةةان الخةةةةةةةا مةةةةةةةن المنظمةةةةةةةات  أووالمتةةةةةةةدخلين، سةةةةةةةواء كةةةةةةةانوا مةةةةةةةن الحكومةةةةةةةة 

(Diab, 2011). 

مةؤتمر متابعةة نتةا   ال إلةىفةي خطةوة تهةدث  المةرأةوقد تم تشكيل اللجنة الوطنيةة لمناهضةة العنةف ضةد 

أهةةم المخرجةةات لهةةذا المةةؤتمر  ، كانةةت2007فةةي نهايةةة عةةام  المةةرأة، والةةذي نفذتةةه وزارة شةةؤون الةةوطني

وطنيةة فعالةة  إسةتراتيجية إلةىة لضمان الوصول شموليب على مستو  وطنيعلى ضرورة العمل التركيز 

د ضةا اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز حددتهكما  ،حماية حقوق النساء والفتيات الفلسطينياتل

علةةى توصةةيات المةةؤتمر تةةم رفةةع مةةذكرة تفسةةيرية لمجلةةس الةةوزراء بخصةةو  تشةةكيل اللجنةةة  بنةةاءً و  ،المةةرأة

(، بتةةاريخ: 59تمخةةض عنهةةا صةةدور قةةرار مجلةةس الةةوزراء رقةةم ) ،المةةرأةهضةةة العنةةف ضةةد الوطنيةةة لمنا

، وتضةم فةي عضةويتها وزيةرة المةرأة، بضرورة تشكيل لجنة وطنية لمناهضة العنف ضد 09/06/2008

ف ةةات ر يسةةًا، ووزارة الشةةؤون االجتماعيةةة نا بةةًا للةةر يس، وتشةةمل أعضةةاء مميلةةين مةةن ال المةةرأةوزارة شةةؤون 

مكتب  قاث، ديوان  قاضي القضاة،و من الوزارات: الصحة، التعليم، الداخلية، اإلعالم، العدل، األ العليا

 .(Diab, 2011) ومميلة عن منتد  المنظمات األهليةاالتحاد العام للمرأة،  الر يس، العمل،
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 :خاصة بعمل اللجنةأهم المهام ال

أساسةًا لخطةة وطنيةة شةاملة للحةد مةن العنةف تكون  المرأةوطنية لمناهضة العنف ضد  استراتيجيةوضع 

 الموجه للمرأة بكافة أشكاله، وهذا يتطلب التالي:

نشةاء قاعةدأيةر و  المةرأةإعداد الدراسات واألبحاث الالزمة حول قضايا العنةف ضةد  .1 ة ه علةى المجتمةع وا 

 بيانات )بن  معلومات(، 

 إنشاء لجان فنية متخصصة لمتابعة وتحقي  أهداث اللجنة. .2

 أةالمةر لى تنفيذ ما ورد فةي االتفاقيةات الدوليةة وموايية  األمةم المتحةدة الخاصةة بةالعنف ضةد العمل ع .3

 في التشريعات واإلجراءات الوطنية.

 بكافةةةة أشةةةكاله المةةةرأةوالةةةدولي فةةةي مجةةةال مناهضةةةة العنةةةف ضةةةد  اإلقليمةةةين و االمسةةةاهمة فةةةي تعزيةةةز التعةةة

(Diab, 2011). 

 
 في قانون العقوبات المرأةحماية  5.3.2

 1936فةي الضةفة الغربيةة، وللقةانون الفلسةطيني  1960تخضع النسةاء لقةانون العقوبةات األردنةي للعةام 

ي ولذا ال يستند قانون العقوبةات السةاري المفعةول علةى القةانون األساسةي الفلسةطيني الةذ ،في قطان غزة

لهةن، ا لقةانون أن يوفرهةالحمايةة القانونيةة التةي يجةدر با إلةىوبالتةالي، تفتقةر النسةاء  2003تم إقراره فةي 

 (.22: 2009)سعادة،  الت عما يحدث من انحراث وجرا مؤو كأنهن المس بل يتعامل القانون مع النساء

 
 الحماية المحلية غير الرسمية ةآلي 6.3.2

الحمولةةة، وذلةة  اقترانةةًا بنةةون العنةةف  أوالعشةةا ر  إلةةىتصةةل  أو ،ة الممتةةدةسةةر تتميةةل هةةذه اآلليةةة بتةةدخل األ

تتةةدخل عا لةةة الةةزوجين  -والتةةي غالبةةًا مةةا تكةةون مةةن الةةزو  لزوجتةةه  -فةةي حةةاالت الضةةرب ف ،الممةةارس

وتشةةجع هةةذه اآلليةةة عةةادة علةةى  ،الممتةةدة لحةةل اإلشةةكالية وتعزيةةز سياسةةة الصةةمت لةةد  النسةةاء أوالنوويةة 
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ة، والتةي تكةون عةادة قبولهةا سةر سكوت األنيى والرضا بما تتعةرض لةه مقابةل الحصةول علةى امتيةازات األ

ن كانت تتعرض سر من األض ا باألمن اإلنساني انتها  شعوره إلىة، وتوفير الحماية لها من المحي ، وا 

 -والتةةةةي تةةةةرتب  بةةةةالواقع الفلسةةةةطيني فةةةةي أغلةةةةب األحيةةةةان  -وفةةةةي حةةةةاالت قتةةةةل اإلنةةةةاث ، ةسةةةةر داخةةةةل األ

وفةةي الشةة  بوجةود عالقةات بغةض النظةر عةن طبيعتهةا ) أوتها أسةر كاغتصةاب الفتةاة مةن قبةل أحةد أفةراد 

 أوأحيان أخر  تنجم عملية القتل عن الزوا  المختل  بين األديةان(، فةي هةذه الحةاالت تتةدخل العشةا ر 

الحمولةةة لحةةل اإلشةةكالية بسةةبب التعقيةةدات فةةي القضةةية، خاصةةة إن كانةةت اغتصةةابًا مةةن قبةةل أحةةد أفةةراد 

ا  الفتةةةةاة مةةةةن فإمةةةةا الحكةةةةم بةةةةزو   وفةةةةي معظةةةةم الحلةةةةول تكةةةةون النتيجةةةةة لصةةةةالح المعتةةةدي الةةةةذكر، ،ةسةةةر األ

ة، يكةةون سةةر عظةةم حةةاالت االغتصةةاب داخةةل األوفةةي م ،قتلهةةا أوة، سةةر مغتصةةبها إذا كةةان خةةار  إطةةار األ

 (.24، 2009سعادة، ) الحكم هو قتل األنيى

 
ات في محافظ المرأةلعنف الموجه ضد المؤسسات المناهضة ل المبحث الثالث: 4.2

 الوطن

ي بناء جانب الرجل ف إلى اً كبير  اً حواء لعبت المرأة دور دم و آمنذ خل  هللا عز وجل البشرية من زمن 

والد في اتخاذ القرارات المصيرية، فكانت تفلح األرض وتزرن وتحصد وتنجب األتها له المجتمع ومشارك

جتمع  ية الم، ولقد شاركت المرأة الفلسطينية في تنملهاتها وتكده لتوفير لقمة العيش أسر وتربيهم وتهتم ب

ر كامل األرض يوالكفاه من أجل نيل االستقالل وتحر  كتها في العملية النضاليةجانب مشار  إلى

 نسويةالمحتلة فمنذ عهد االنتفاضة األولى عملت المرأة على تشكيل العديد من الجمعيات والمراكز ال

لمرأة ل هانتمكيو التي كان لها الدور األكبر في تعزيز المشاركة النسا ية للمرأة في المجتمع الفلسطيني، 

 ،لطبيبةوهي المعلمة وا ،والزوجة ،واألخت األم، :ة هيأ القرارات المصيرية فالمر  اتخاذومشاركتها في 

 . فهي كل المجتمع، تسهر الليالي على تربية أوالدهاالتي والمهندسة وهي 
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ي لتومنذ مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية عملت المرأة على تشكيل العديد من المؤسسات األهلية ا

ت ي كاننها من المشاركة في تنمية المجتمع الفلسطيني واتخاذ القرارات التيتهتم بقضايا المرأة وتمك

افل وبرز موضون مشاركة المرأة في المؤسسات األهلية بشكل عام في كيير من المح ،على الرجلًا حكر 

 لرجل،ااقات ميلها ميل والمؤتمرات الدولية، مؤكدة على أن المرأة تمتل  من المهارات والقدرات والط

 التنميةيركز على الصعوبات في تحقي  المجتمع من هذه الطاقات والقدرات  مانن حر إوبناء عليه ف

لة في شرا  المرأة في التنمية الشامإالشاملة، وعليه ركزت المؤتمرات والمحافل الدولية على أهمية 

براز دورها البناء في تحقي  ال واليقافية، ،السياسيةو  االجتماعية،و  الجوانب االقتصادية، وبناء  تنميةوا 

المؤتمرات والمحافل الدولية قدت المؤسسات بشكل عام والمؤسسات األهلية بشكل خا ، وكما ع

املة، وية الشخذ دورها البناء في العملية التنمأبسن القوانين والتشريعات التي تمكن المرأة من المطالبة 

 .(2014 )جبران،في المجتمعات السلبية السا دة  ةوتغيير النظر 

 ديمقراطيةوال العالمي الحوار لتعمي  الفلسطينية المبادرة تنفذه الذيمشرون "دعم وحماية المرأة"  ضمنو 

 ون والتعا بالشراكة (UNFPA)  واإلنجابية الجنسية الحقوق  تعزيز إلى يسعى والذي ( 2015) "فتاه"م

 اءللنس الخدمات تقدم التي العالقة ذات المؤسسات يةتقو  خالل من للسكان المتحدة األمم صندوق  مع

 للنساء خدمات تقدم التي للمؤسسات دليل تحديث على بالعمل"مفتاه"  قامت، المعنفات والفتيات

 خالله من يمكن وفاعالً  سهالً  يكون  بحيث" لالوطني "تكام التحويل نظام دليل إلى باالستناد المعنفات

 هاستخدام النساء على هلوتس الخدمات، لتلقي النساء توجيه تسهل اةكأد استخدامه الخدمات لمقدمي

 عيالو  زيادة إلى سيؤدي الدليل تطوير على العمل أنو  لهن، المناسبة الخدمات على للحصول والتوجه

 سيكون  نهأ كما المعنفات،  للنساء تقدم التي الخدمات نوعية إلى والتعرث المتوافرة الخدمية بالقطاعات

 .الفلسطيني الوطني التحويل نظام تفعيل أدوات من أداةً 
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جراءات آليات مأسسة أجل من،  2013العام في المعنفات للنساء الوطني التحويل نظام إقرار تم  وا 

 افةك الوطنية المؤسسات في والشرطية االجتماعيةو   الصحية القطاعات في المعنفات مع النساء العمل

 تآليا من مهماً  جزءاً  للنساء خدمات تقدم التي المؤسسات يلدل ويعتبر للنساء،خدمات  تقدم التي

 .إليها المحولة والجهات التحويل

 نوعنةاوي وعناوينهةا وعملهةا بالمؤسسةة الخاصةة التعريفيةة البيانةات علةى اشتمل الدليل الذي تم تطةويره،

 ومةع وكيةف طني،الةو  التحويةل نظةام وفة  تعمةل كانت إذا وما تقدمها، التي والخدمات فروعها وأهدافها

، الةوطن محافظةات فةي الموجودة مية وغير الحكوميةالحكو  لمؤسساتاعلى  واشتمل الدليل ،تتعامل من

 علةيم،والت التربيةة ووزارة االجتماعيةة الشةؤون  ووزارة المةرأة شةؤون  وزارة، ومنهةا العالقةة ذات الةوزاراتو 

 وحدةو  الداخلية وزارة وكذل  ،لوطنا محافظات في الشرطي القطان في ةسر األ حماية وحدة إلى إضافة

 رأةالم ملف تدر  لم الجنوبية المحافظات كون  الشمالية، المحافظات في المرأة ودوا ر االجتماعي النون

 (.2015المرأة،  ضد العنف مكافحة في العاملة ؤسساتم)دليل ال اليوم لغاية محافظاتها في

 
 :اآلتيةهي واألغوار ريحا أي محافظة أهم المؤسسات المناهضة للعنف ضد المرأة ف 1.4.2

 أريحا واألغوارمحافظة . 1

سسةةةات فةةةي مةةةن خةةةالل التشةةةبي  بةةةين المؤ  المةةةرأةمناهضةةةة العنةةةف ضةةةد  أريحةةةا واألغةةةوار تةةةدعم محافظةةةة 

أريحةةا لإلرشةةاد القةةانوني واالجتمةةاعي ومحافظةةة  المةةرأةن بةةين مركةةز و ابالتعةةو المحافظةةة وعقةةد الورشةةات، 

تشةةبي  "عنةةوان ورشةةة عمةةل بعقةةدت  ،، ومديريةةة صةةحة المحافظةةةإسةةبانياالعالم/ومنظمةةة أطبةةاء  واألغةةوار

مةن المشةاركات  50وشار  فيها مةا يزيةد عةن  "،أريحا واألغوارأفضل، أمان أفضل للنساء في محافظة 

. أريحةةةا واألغةةةوار واالجتماعيةةةة والشةةةرطية فةةةي محافظةةةة يميلةةةون المؤسسةةةات الصةةةحية الةةةذين والمشةةةاركين

ن بةةين القطاعةةات الفاعلةةة والتةةي تعمةةل مةةع النسةةاء، لتحسةةين و اتعزيةةز التشةةبي  والتعةة ىإلةةوهةةدفت الورشةةة 
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وجةةاءت الورشةةة ضةةمن سلسةةلة  ،سةةاس النةةون االجتمةةاعيأمجتمعةةي لضةةحايا العنةةف القةةا م علةةى الةةدعم ال

نشطة التي ينفةذها المركةز لتعزيةز بنةاء الشةراكات المحليةة مةع جهةات ذات عالقةة فةي موضةون خدمةة األ

نسةةةاء، وللتعريةةةف بكافةةةة المؤسسةةةات العاملةةةة فةةةي المجةةةال وتسةةةهيل عمليةةةة التواصةةةل والتنسةةةي  وحمايةةةة ال

ات بصةةورة مهنيةةة علةةى آليةةات تحويةةل النسةةاء المعنفةة إيجابيةةاً الميةةداني بةةين مختلةةف الجهةةات ممةةا يةةنعكس 

 .مان والحماية للنساء، وترتقي بنوعية وجودة الخدمة المقدمة لهنتسهم في توفير األ

ي ورشة عمل بعنوان تنظيم العالقةة بةين الشةركاء لالرتقةاء بالعمةل فة أريحا واألغوار افظةكما نظمت مح

رام  -الخليةلمحافظات ) 4يلون مشار  يم 30مراكز حماية النساء من العنف، شار  فيها ما يزيد عن 

 تافظةةةاوالمستشةةةارين القةةةانونيين فةةةي المح المةةةرأةنةةةابلس( منهةةةا دوا ةةةر  – محافظةةةة أريحةةةا واألغةةةوار – هللا

كةز مةن، ومةديرة ومر ومةديرة البيةت اآل  ون االجتماعية،ة في الشرطة، ومديريات الشؤ سر دوا ر حماية األ 

شةة ر وفةي نهايةة الو  ،لإلرشةاد القةانوني واالجتمةاعي المةرأة، ومةديرة مركةز محافظة أريحا واألغةوارطوارئ 

إلرشةاد القةانوني واالجتمةاعي على عدد من التوصيات أهمها العمل على توفير خدمة ا ون اتف  المشارك

للنسةةاء فةةي المنةةاط  وخاصةةًة فةةي المنةةاط  النا يةةة، وبنةةاء آليةةات لتبةةادل المعلومةةات بةةين المؤسسةةات فةةي 

رصةةد حةةاالت العنةةف وفةةي الدراسةةات واإلحصةةا يات ومنةةاط  توزيةةع الخةةدمات بةةين القطاعةةات، وتشةةكيل 

 د ظاهرةتزايوبسبب  ،ن و افي إطار التع قامة األنشطة والمشاريعإان فرعية محلية بين المؤسسات في لج

، وقعةةت شخصةةيات رسةةمية وأهليةةة ونسةةوية غةةوارمحافظةةة أريحةةا واألخيةةرة فةةي قتةةل النسةةاء فةةي اآلونةةة األ

ولةةةى مةةةن نوعهةةةا باألراضةةةي الفلسةةةطينية "لمناهضةةةة ، علةةةى وييقةةةة شةةةرث هةةةي األ2014-3-28 بتةةةاريخ

 (. 2013، واألغوارريحا ة أواألغوار )محافظ ريحاألعنف ضد النساء"، في مقر محافظة ا
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 وزارة الصحة. 2

وحةةدة للصةةحة النفسةةية  ،2014فةةي عةةام  أن الةةوزارة طةةورت محافظةةة أريحةةا واألغةةوارأكةةد مةةدير صةةحة  

خصةا ي نفسةي فةي أن يتواجةد للتعامل مع احتياجات النساء، وهي وحةدة لةم تكةن موجةودة سةابقا، ولةم يكة

ع مةليوم في وزارة الصةحة بسةبب العمةل والتنسةي  ا مات تتوفرهذه الخد ن  أ إلى أشارو  ،المراكز الصحية

جرتهةةا الباحيةةة مةةع المسةةؤولة عةةن أوفةةي مقابلةةة  ،مختلةةف المؤسسةةات لتةةوفير الحمايةةة للنسةةاء فةةي المنطقةةة

ه يةةتم الكشةةف والتقصةةي عةةن الحةةاالت المعنفةةة بشةةكل غيةةر مباشةةر مةةن خةةالل ن ةةأ إلةةى تأشةةار البرنةةام ، 

ويةةتم  طفالهةةا،أالتةةي تحضةةر لتطعةةيم  أوورعايةةة الحوامةةل،  اإلنجابيةةةلصةةحة النسةةاء التةةي تراجةةع عيةةادات ا

 إلةى، ونوهةت البيةت اآلمةن إلةى أوالعيةادة النفسةية  إلةىمةا بتحويلهةا إالتعامل مع الحالةة بحسةب وضةعها 

، رأريحةةا واألغةةواه يةةتم تحويةةل الحةةاالت مةةن جميةةع العيةةادات المنتشةةرة فةةي المنةةاط  التابعةةة لمحافظةةة ن ةةأ

رة خيةاأل اآلونةةاالهتمةام الكبيةر فةي  إلةىفةي تزايةد العنةف فةي المنطقةة يعةزو ن السةبب أ المسةؤولة وتعتقةد

ولةةيس بسةةبب  ،واكتشةةاث الحةةاالت المعنفةةة بعةةد التقصةةي والبحةةث المةةرأةناهضةةة العنةةف ضةةد وضةةون مبم

 عالهةةا كةةانأ  ،تعرضةةت للعنةةف مةةن قبةةل الةةزو  امةةرأة( 45)تةةم الكشةةف عةةن  وقةةد ،بحةةد ذاتةةه تزايةةد العنةةف

 اإلحصةةةا ياتبحسةةةب ذلةةة  و  (3،20،22) جنسةةةي وهةةةي علةةةى التةةةواليالنفسةةةي يةةةم الجسةةةدي يةةةم العنةةةف ال

النسةاء  مةن أقةوالكمةا تبةين ، 2016المتوفرة من خالل دا رة الصحة في محافظةة أريحةا واألغةوار للعةام 

 أي جهة لطلب المساعدة خوفا من الزو . إلىالمعنفة تمتنع عن التوجه  المرأةن المعنفات، أ

 
  :ةسر وحدة حماية األ .3

ة فةي جهةاز سةر علةى دور وحةدة حمايةة األ ،ة من العنةف فةي مديريةة الشةرطةسر مدير وحدة حماية األ كدأ

تعزيةةز  إلةةىسةةعي جهةةاز الشةةرطة  إلةةىلنسةةاء واألطفةةال مةةن العنةةف، مشةةيرا الشةةرطة فةةي تةةوفير الحمايةةة ل

تزايةةد ظةةاهرة العنةةف فةةي  إلةةى أشةةارو  ،وتطةةوير الشةةراكة مةةع المؤسسةةات العاملةةة فةةي القطاعةةات المختلفةةة



 

 

41 

االهتمةةام فةةي هةةذا الموضةةون مةةؤخرا ولةةيس  إلةةىن السةةبب يعةةود أومةةن وجهةةة نظةةره يعتقةةد  ،رةخيةةاأل اآلونةةة

واهتمامهةا  محافظةة أريحةا واألغةوارشةاد بةدور كليةة الشةرطة فةي أو  ،المرأةفي العنف ضد تزايد بالضرورة 

تدريبيةةة فةةةي دورة  ي، القةةةانوني واالجتمةةاع لإلرشةةاد المةةرأةن مةةع مركةةةز و اقامةةةت بالتعةةأبالموضةةون، حيةةث 

ليةةة الشةةرطة ومةدير دا ةةرة حمايةةة بحضةةور مةدير ك المةةرأةقضةايا النةةون االجتمةاعي ومناهضةةة العنةةف ضةد 

لةةةى أو كونهةةةا  إلةةةىإضةةةافة  ،  هةةةذه الةةةدورة مقدمةةةة فةةةي سلسةةةلة دورات أخةةةر  نأفةةةاد أو   ،فةةةي الشةةةرطة ةسةةةر األ

الةدورة علةى تطبية  مةا تعلمةوه المشةاركين فةي  وحةث ،لمجالهذا اكلية في المبنى في التي تعقد الدورات 

 سةتكمالية فةي هةذا المجةالإخةر  أبدورات هم ي مجال عملهم الشرطي اليومي ووعدرض الواقع وفأعلى 

 (.2011، ةالفلسطيني)الشرطة 

 
 اإلسالمفي : مناهضة العنف رابعالمبحث ال 5.2

فةةة  الكرامةةةة اإلنسةةةانّية حنةةةادي بضةةةرورة يالعصةةةر و  قةةةوق اإلنسةةةان فةةةي هةةةذاحم عةةةن لنةةةدما يتحةةةّدث العةةةاع

م سةةةواء كةةةانوا رجةةةااًل أو نسةةةاًء أو شةةةيوخًا أو هقةةةوق للّنةةةاس علةةةى اخةةةتالفحوتطبيةةة  القةةةوانين التةةةي تكفةةةل ال

مصةةالح البشةةر  ياإلسةةالم نالةةدي ىهةةذا األمةةر، فقةةد رعةة إلةةىاإلسةةالم قةةد سةةبقهم جميعةةًا  نغارًا، نجةةد أصةة

ةة ،هقةةذي حةة  ح كةةلوحقةةوقهم وأعطةةى   و إعطةةاءجاههةةا هةةتنةةف عن األدّلةةة علةةى أهمّيةةة المةةرأة وتجةةريم الوم 

رآن قةة الةواردة فةي اليصو  الشةرعنالل الخق اإلسالم من ر المرأة في اإلسالم المكانة الرفيعة، حيث تط

الحةةديث عةةن أهميةةة المةةرأة خصوصةةًا الزوجةةة، فقةةد وصةةف هللا الزوجةةة  إلةةىّنة النبويةةة الشةةريفة سةةالكةةريم وال

لَهَ  ﴿: تعةالىهللا  قالنينة القلبية، دوء، والسعادة، ومصدر للطمأحصول الهبأّنها سبب ل ََ ِِّ أَْن  ْن آَيَاتِّه َومِّ

هَك َ يَها    َمهًَّ إِّنَّ فِّهي ذَلِّ ًْ ها َوَجعَهَل َْْيهنَُكْم َمهَاوَّرً َوَر ََ ُكْم أَْزَواًجا لِّتَْسهُكنُاا إِّلَْي ْن أَْنفُسِّ ٍ  يَتَفَكَّهُرونَ  لَُكْم مِّ  ﴾لِّقَهْا

وجةود الرحمةة والمةودة بةين  ةقةد بةين أهمية تعةالى هللا ، ونالحة  مةن خةالل اآليةة الكريمةة أن  (21، )الةروم

المةرأة وعةدم العنةف إذا حتةرام اتتضح أيضًا معالم و  ،الزوجين، وهي نقيض العنف واألذ  وعدم االحترام
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 يلةة فةي فةةنوالسةالم مةع نسةا ه، حيةث نجةد أّنةه قةد ضةرب أرون األم النبةي عليةه الصةالة سةيرة إلةىنظرنةا 

وذوق التعامةل مةع اآلخةر، فقةد  ى باإلتيكيةتدعةاة مةا يسةمكةل  راقي مع المةرأة، والةذي سةب  بةهالتعامل ال

هةةذا يةةدفع المةةرأة، و  وهةةي دليةةل الرقةةة والنعومةةة عنةةد ،والسةةالم يصةةف النسةةاء بةةالقوارير كةةان عليةةه الصةةالة

الكييرة مع النبي عليه الصالة ة ويمن المواقف النبو خدش. الرجل للتعامل معها برقة حتى ال تكسر وال ت

إليهةا فمسةح  موالسالم مع نسا ه حين بكت زوجته صفية رضي هللا عنهةا ذات يةوم حةين بةر  جملهةا فقةا

 بةةل اهةةةتم ،بكاءهةةةا ولةةم يحقرهةةا هسةةفر، فلةةم يسةةفّ  فةةةي ر و ابةةين جةةيش جةةر  ودمعهةةا بيديةةه وجلةةس معهةةا وهةةة

المرأة فةي ظةل  إلىوبالتالي فليس للعنف سبيل  ل الرجل مع زوجته،في تعام قمة الرقي بمشاعرها، وهذا

عملةةت و  ،ة الرفيعةةة، التةةي تحفةة  كرامةةة المةةرأة وتصةةون حوزتهةةا وترفةةع مةةن شةةأنهاوجةةود التعةةاليم اإلسةةالمي

حقةةوق وواجبةةات المةةرأة،  اإلسةةالمن ، وبةةي  الديانةةة اإلسةةالمية علةةى التنظةةيم والتشةةريع اإلسةةالمي لحيةةاة المةةرأة

 فلهةا ،مبةدأ المسةاواة بةين الرجةل والمةرأةفةي   المسةلمة، المةرأة وضةعية فةي لالفصة بةالقول اإلسةالم جةاءو 

نَّ ِّْهالَمعُرو ِّ ﴿ تعةالىفةي قولةه ، وذلة  عليةه ميلمةا وعليها ،للرجل ميلما َِّ ي َعلَهي لهُل الَّه ِّ هنَّ مِّ َُ )البقةرة  ﴾َولَ

 عةالىت وقةال أيًضةا السياسةي االجتمةاعي الفعةل فةي بةل فقة ، العبةادات فةين يتشةاركا وال ،(228

ْم أَْولِّيَاُء َْْعض  ﴿ َُ نَاُ  َْْعُض نُاَن َواْلُمْؤمِّ هْانَ  ۚ   َواْلُمْؤمِّ ََ ، )التوبةة﴾ اْلُمْنَكهرِّ  َعهنِّ  يَأُْمُروَن ِّْهاْلَمْعُرو ِّ َويَْن

71). 

كان اإلسالم أول من أعطى المرأة حقوقها منذ أربعة عشر قرنًا وأعاد إليها كرامتها، وأعطاها الحرية في 

ر زوجهةةا بحريتهةةا، وال يةةتم زوا  الفتةةاة دون اسةةت ذانها وموافقتهةةا وبشةةاهدين، ولهةةا أن أن تةةرفض أو تختةةا

توكل والدها، ولها أن ترفض الزو ، ولها أن تخلعه إذا استحالت المعيشةة معةه، ولهةا حة  التملة  وحة  

نسةاني منزلةة حضةارية فقةد سةاو  بينهةا وبةين الرجةل فةي األصةل اإل إلةىوقد رفةع اإلسةالم المةرأة ، التجارة

يةاه  ة فةي إقامةةة أب واحةد وأم واحةدة، وكةذل  جعةةل اإلسةالم المسةاواة بةين الرجةل والمةرأ  إلةىفهةي تنتسةب وا 

وتتجلى المكانة ، والمساواة بينهما في اآلداب واألخالق، وكذل  في األجر واليواب االحدود كالسرقة والزن
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المجةةال وفةةي ، نسةةانيتها كاملةةة كالرجةةلفةةاعترث بإ المجةةال اإلنسةةاني التةةي رفةةع اإلسةةالم المةةرأة إليهةةا فةةي

بداء الرأ االجتماعي  ،االحصول على حقه ي والجدل في سبيلفقد فتح أمامها مجال التعليم والمشاركة وا 

ولةم يجعةل ألحةد عليهةا  ، فقد أعطاها األهلية المالية الكاملة فةي جميةع التصةرفات المجال الحقوقيوفي 

لةة  والميةةراث بعةةد أن كانةةت محرومةةة منةةه فةةي الجاهليةةة، كمةةا واليةةة مةةن أب أو زو ، وقةةرر لهةةا حةة  التم

فقد كان للنساء بيعة خاصة بهن في اإلسالم دون بيعة الرجال وينطوي  ،قرر لها اإلسالم أهليتها للتدين

فةي روايةة البخةاري هذا على إقةرار لشخصةية المةرأة وكيانهةا المسةتقل مةن دون تبعيةة للرجةال، ونجةد ذلة  

نعةم النسةاء نسةاء األنصةار ولةم يمنعةنهن الحيةاء أن يةتفقهن فةي  "عليه وسةلم قةال: عن الرسول صلى هللا

 .(2007)الل، كما ورد في  (1998صالح، ) "الدين

نها، ؤو وشة بةالمرأةمةن سةورة حملةت عناوينهةا وخصة  بعضةها لةذكر مةا يتصةل  أكيةروفي القرآن الكةريم 

رض كذل  يع ا،"الممتحنة" و"المجادلة" وغيرهونذكر منها سورة "النساء" و"مريم" و"يوسف" و"األحزاب" و

صةطفى "مةريم" واصةطفى "أم موسةى" وكلفهةةا . إيصةطفي بعةض النسةاء ميةل الرجةل تمامةاً  القةرآن أن هللا

فةةةةالمرأة محةةةةل واصةةةةطفاء هللا، وأن هللا يخصةةةةها بشةةةةيء كمةةةةا يخةةةة  الرجةةةةال )الشةةةةعراوي،  ،أشةةةةياء فعلتهةةةةا

 (.2007)الل، ، كما ورد في (1998

 رآن أن "شةهادة الرجةل معادلةة لشةهادة امةرأتين" فقةد تضةل إحةداهما أو تخطة  أو تنسةى شةي اً قد قةرر القةو 

ـيُكمُ ﴿ وفي الميةراث فجعةل المةرأة تأخةذ نصةف الرجةل ،من الشهادة فتذكرها األخر   ُ فِّهي ُيوصِّ ُكه َّللاَّ ْم أَْوالوِّ

ههاِّ  اَُنلَيَهْينِّ  ًَ لْهُل  إلنفةاق علةى نفسةةه ا إلةىلةةذكر يحتةا  . والحكمةة فةي ذلة  أن ا(11النسةاء: ) ﴾لِّله ََّكرِّ مِّ

ها بيها أو أخيأما األنيى فهي تنف  على نفسها ولكن نفقتها على زوجها أو أ ،وأوالدها هيوعلى زوجته 

 (.2007)الل،  ةأو ابنها غير واجب
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 الدراسات السابقةالمبحث الخامس:  6.2

وين فكةةرة واضةحة عةةن أهةةم النتةةا   تمكنةت الباحيةةة مةةن االطةالن علةةى العديةةد مةةن الدراسةات السةةابقة، لتكةة

ضةةد النسةةاء، بمةةا فةةي ذلةة  مةةد  الموجةةه الوقةةوث علةةى القضةةايا المرتبطةةة بةةالعنف و  ،هةةاالتةةي توصةةلت إلي

هةةةذه بهةةةدث اإلفةةادة منهةةةا فةةي  ،انتشةةار الظةةاهرة، والعوامةةةل التةةي تزيةةةد مةةن العنةةةف وردود األفعةةال تجاهةةه

  .الدراسة

 
 الدراسات العربية 1.6.2

 المعنفةات" بهةدث األردنيةات النسةاء لةد  النفسةية ( بعنةوان "الصةحة2010اإلبةراهيم ) فةي دراسةة أجراهةا

 معرفةة إلةى هةدفت كمةا األردنيةات المعنفةات، النساء من عينة لد  النفسية الصحة إلى مستو   التعرث

 فةي التعليمةي(، المسةتو   مصةدر العنةف، االجتماعيةة، المهنةي، الحالةة الوضةع (المتغيةرات، بعةض أيةر

 اتحةاد فةرون مةن معنفةة امةرأة 215من  الدراسة عينة العينة. وتكونت أفراد لد  النفسية الصحة   مستو 

ربةد عمان في األردنية المرأة  سةيةالنف مسةتو  الصةحة أن النتةا   وأظهةرت  والرميةا، والمفةرق  والزرقةاء وا 

 الدراسةة التفةي مجةا إحصةا ية داللةة ذات فةروق  وجةود عةدم أظهةرت كمةا متوسةطا، كةان الدراسة لعينة

 للنسةاء الصةحة النفسةية مسةتو   فةي لهةا الكلةي والمجمةون الفكةري  السةلوكي، االجتمةاعي، النفسةي،

 بينمةا مصةدر العنةف(، االجتماعيةة، الحالةة التعليمةي، لمتغيةرات )المسةتو   تعةز   المعنفةات األردنيةات

 األردنيةات لنسةاءالنفسةية ل الصةحة مسةتو   فةي الدراسةة مجةاالت فةي إحصا ية داللة ذات فروق  ظهرت

 المجةاالت في جميةع العامالت النساء لصالح الفرق  كان حيث المهني، الوضع لمتغير تعز   المعنفات

 .الفكري  المجال عدا

 اإلسةةاءةزوجةةة فةةي مدينةةة مكةةة المكرمةةة مةةن معرفةةة نسةةبة معانةةاة ال إلةةى( 2010هةةدفت دراسةةة الصةةبان )و 

ر بةةين الةةزوجين، واخةةتالث مسةةتو  التعلةةيم لكةةل نماطهةةا تبعةةا الخةةتالث فةةرق العمةةأوالفةةروق فةةي درجةةات 
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الزوجةة السةعودية  ن  أ إلةىنتةا   الدراسةة  تأشار منهما وحالة عمل الزوجة واختالث نون عمل الزوجة، و 

علةةى يةةم ، وهةةي النسةةبة األ(65.21%) ةالنفسةةي اإلسةةاءةمةةن الةةزو ، وبلةةط متوسةة  نسةةبة  اإلسةةاءةتعةةاني 

 مسةتو   فةي إحصةا ياً  دالةة فةروق  وجةود إلةى النتةا   تأشةار  مةاك ،الجنسةية يةم الجسةدية اإلسةاءةيليهةا 

 غيةر الزوجةات لصةالح الزوجةة عمةل وبةاختالث الزوجةة، تعلةيم بةاختالث مسةتو   الزوجةة إلةى اإلسةاءة

 .المتعلمات وغير العامالت

للحصةةول  فةةي المجتمةةع البحرينةةي  سةةر بدراسةةة العنةةف األ اهتمةةت( التةةي 2004وتعتبةةر دراسةةة بوزبةةون )

 إلةىالنتةا    تأشةار و  ،ومات دقيقة عن مشكلة العنف ضد الزوجة وعن األبعاد المختلفة للعنةفعلى معل

أنه كلمةا تةدهورت العالقةة االجتماعيةة بةين الزوجةة وأهةل الةزو  كلمةا زاد حجةم العنةف مةن جهةة والعكةس 

ت، ارتفان نسب العنةف بةين النسةاء غيةر العةامالت مقارنةة بالزوجةات العةامال إلىكما توصلت  ،صحيح

وهنةا  عالقةة عكسةية بةين معةدل  ،ةسةر فالعنف ضةد الزوجةة غيةر العاملةة يةرتب  بالعامةل االقتصةادي لأل

الةةدخل لةةد  الزوجةةة ونسةةبة التعةةرض للعنةةف، فكلمةةا زاد معةةدل دخةةل الزوجةةة كلمةةا قةةل احتمةةال تعرضةةها 

، حيةةث   سةةر ة وبةةين العنةةف األسةةر كمةةا بينةةت وجةةود عالقةةة عكسةةية بةةين المسةةتو  االقتصةةادي لأل ،للعنةةف

ذات المسةةتو  االقتصةةادي دون المتوسةة  بينمةةا تتراجةةع نسةةب  سةةر  لةةد  األسةةر ترتفةةع نسةةب العنةةف األ

وجةةود عالقةةة عكسةةية بةةين مسةةتو  تعلةةيم  إلةةىكمةةا توصةةلت  ،العنةةف عنةةد المسةةتويات االقتصةةادية األعلةةى

زدادت الزوجةةة وبةةين نسةةب التعةةرض للعنةةف مةةن قبةةل الةةزو ، فكلمةةا انخفةةض مسةةتو  تعلةةيم الزوجةةة كلمةةا ا

% لةديهن 34.8 ن  أتةي تتبعهةا النسةاء لمواجهةة العنةف سةتراتيجيات الظهةرت اإلأو  ،نسبة تعرضها للعنف

، المقاومة% 5.1% الشكو  لألهل، 8.98% ال رد، 14% البكاء، 25.3رد على هذا العنف بنسبة )

 % مبادلة العنف بالعنف.3.5% الشتم، 3.9% رفع األمر للقضاء، 4.5

أهم أنوان العنف السا د في المجتمع األردني ضةد الزوجةات،  إلى ( التعرث2002اد )دراسة العو وسعت 

زوجةةة مةةن  300هةةذه الظةةاهرة، واألسةةباب الكامنةةة وراءهةةا، واشةةتملت عينةةة الدراسةةة علةةى  انتشةةارومةةد  
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توصلت نتا   الدراسة ، و دوي، الريفي، الحضري، المخيمات(القطاعات المختلفة في األردن )القطان الب

أشةكال العنةف  أكيةرتعرض النساء في األردن لجميع أشكال العنةف، إال أن العنةف االجتمةاعي مةن  ىإل

أشةةةكال العنةةةف  أكيةةةرمةةةن الخةةةرو  للعمةةةل مةةةن  المةةةرأةويعةةةد حرمةةةان ، (56%) إذ بلغةةةت نسةةةبته ،انتشةةةاراً 

كال يعةةد العنةةةف اللفظةةي يالةةث أشةة، و (56.8%) سةةبتها مةةن العينةةة الكليةةةإذ بلغةةت ن ،االجتمةةاعي شةةيوعاً 

يم العنف الجنسي مةن  ،(51%) العنف شيوعًا بين أفراد عينة الدراسة إذ بلغةت نسةبتةه من العينةة الكلية

وجود فروق دالةة  إلىولم تتوصل ، (30%) عينة الكليةيم العنف الجسدي من ال ،(48%)العينة الكلية 

د فةروق دالةة إحصةا يًا وعةدم وجةو  ،بين عمر الةزو  وممارسةة العنةف االجتمةاعي والجسةدي ضةد الزوجةة

التضةةحية  إلةةىتعمةةد  المةةرأةوتةةر  الباحيةةة أن  ،بةةين مةةد  الحيةةاة الزوجيةةة وممارسةةة العنةةف ضةةد الزوجةةة

ة سةةةليمة غيةةةر منهةةةارة خوفةةةًا علةةةى صةةةورتها سةةةر بأهةةةدافها ومباد هةةةا ومتطلباتهةةةا الشخصةةةية مقابةةةل بقةةةاء األ

 االجتماعية.

كمةةا وردت فةةةي ( 1997س القةةومي للسةةةكان )أعةةدها المجلةةة العربيةةةة مصةةر جمهوريةةةة نشةةرت دراسةةةة فةةيو 

مةن  (35%) طبقت على سبعة آالث زوجة في الريف والحضر، أظهرت النتا   أن(، 2000)حلمي، 

منةةةذ زواجهةةةن، وال  األقةةةلالمصةةةريات المتزوجةةةات تعرضةةةن للضةةةرب مةةةن قبةةةل أزواجهةةةن مةةةرة واحةةةدة علةةةى 

ضةةةةرب فةةةةي حالةةةةة رفضةةةةهن مةةةةن الزوجةةةةات يتعرضةةةةن لل (69%) مةةةةن العنةةةةف، وأن المةةةةرأةيحمةةةةى الحمةةةةل 

 .الحضرية المرأةمن  أكيرالريفية تتعرض للضرب  المرأةالمعاشرة الزوجية، كما تبين أن 

 
 الدراسات الفلسطينية 2.6.2

لةةت ظةةاهرة العنةةف ضةةد النسةةاء فةةي المجتمةةع الفلسةةطيني، و ايمةةة دراسةةات قليلةةة علةةى المسةةتو  المحلةةي تن

لإلرشةةةاد  المةةةرأةمركةةةز  أعةةةدهادراسةةةة  ففةةةي ،وعلةةى وجةةةه الخصةةةو  العنةةةف ضةةةد الزوجةةةة مةةةن قبةةةل الةةةزو 

( شةةهد تصةةاعدًا فةةي لغةةة ولهجةةة 2013نةةه فةةي منتصةةف العةةام )تبةةين أ (2015) القةةانوني واالجتمةةاعي
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الخطةةاب النسةةوي والحقةةوقي تجةةاه موضةةون قتةةل النسةةاء فةةي المجتمةةع الفلسةةطيني، جةةاء هةةذا التصةةاعد مةةع 

حيةةةث  ،رضةةةن للقتةةل خةةالل ذلةة  العةةامتصةةاعد، ربمةةا يكةةون غيةةر مسةةةبوق، فةةي أعةةداد النسةةاء اللةةواتي تع

مةةةن مؤسسةةةة وهي ةةةة أن هنةةةا  إرتفةةةان فةةةي  أكيةةةريتضةةةح مةةةن مجمةةةل األرقةةةام واإلحصةةةاءات التةةةي تنشةةةرها 

ورغةةم وجةود شةةكو  عديةدة أن هةةذه األرقةام قةةد ال  ،، مقارنةة بةةأعوام سةابقة2013حةاالت القتةةل فةي العةةام 

 إلةىات التةي تقةف حةا ال أمةام الوصةول قةتعبر عن العةدد الحقيقةي، بسةبب الكييةر مةن الصةعوبات والمعي

أحةةد المحرمةةات علةةى النقةةاش  االجتماعيةةةالحقةةا   كاملةةة فةةي هةةذا الموضةةون، الةةذي يعتبةةر مةةن الناحيةةة 

كمةا  ،القتل بموضون ما هو متعارث عليه مجتمعيا ب "شرث العا لةة" رتب ال العام، وخاصة إذا و اوالتد

، وهنةةا  2014عةةداد النسةةاء المقتةةوالت خةةالل العةةام تواصةةل االرتفةةان فةةي أ  إلةةىكافةةة  اإلحصةةاءات تشةةير

حصةةةاءاتبأرقةةةام  االهتمةةةامفةةةي درجةةةة  ارتفةةةان عمليةةةات القتةةةل، سةةةواء مةةةن قبةةةل اإلعةةةالم المحلةةةي وحتةةةى  وا 

 غيرها. أومن قبل مراكز ومؤسسات بحيية  أوالدولي، 

موضون بحيت الدراسة  الفلسطينية" المرأةبعنوان "العنف ضد وهي  (Banat, 2015دراسة ) وفي

 يةمن خالل عينة عشوا  بعاد،لسطيني باعتباره ظاهرة متعددة األفي المجتمع الف المرأةالعنف ضد 

طينية المرأة الفلس كشفت الدراسة أن   ،أريحا واألغوار من النساء المتزوجات في محافظة( 363بلغت )

، وأن والجنسي ،والنفسي، الجسديمنها  ألشكال عديدة من العنفعرضة زالت في المحافظة ما 

بين  وجود عالقة عكسية دالة إحصا يا نتا  نت البي  و  ،للعنفالمبحويات تعرضن ٪( من النساء 74.4)

ن في حين وجدت عالقة طردية دالة إحصا يا بي، المرأةدرجة العنف الموجه ضد و العمر عند الزوا  

 أنه من الصعب إلىلدراسة وخلصت ا ،المرأةدرجة العنف الموجه ضد و الفارق العمري بين الزوجين 

مجتمع أبوي وهيمنة ذكورية ظل في المعنفة اإلفصاه عن تعرضها للعنف الموجه ضدها  المرأةعلى 

في المجتمع  المرأةضد الموجه العنف ظاهرة صعوبة قياس انتشار ، األمر الذي انعكس على متسلطة

 .الفلسطيني
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لزوجةةات فةةي محافظةةة رام هللا والبيةةرة فةةي ضةةوء ضةةد ا ( بعنةةوان "واقةةع اإلسةةاءة2014) مةةا دراسةةة شةةاهينأ

  والبيةرةضد الزوجات ومجاالتها في محافظةة رام هللا اإلساءةالوقوث على  إلى هدفتفبعض المتغيرات" 

ث بعض المتغيةرات كةالعمر وعةدد الشا عة لد  الزوجات والفروق باختال من خالل تحديد نسبة اإلساءة

اء النسةة ن  أإلةةى  تأشةةار كانةةت النتةةا   فيهةةا و ، ةسةةر لألاالقتصةةادي  بنةةاء والمسةةتو  التعليمةةي والمسةةتو  األ

مرتبةةة فالجنسةةي يةةم  األعلةةى، وكةةان المجةةال النفسةةي (55%) بواقةةع اإلسةةاءةيتعرضةةن لنسةةبة مرتفعةةة مةةن 

فةي حةين  (55%) ، ويليهةا العنةف الجنسةي بنسةبه(60%) النفسية بنسبة اإلساءةالجسدي، حيث كانت 

خةةةوث  إلةةةىالجسةةةدية  اإلسةةةاءة، ويرجةةةع انخفةةةاض نسةةةبة (50%) نسةةةبة الجسةةةدية علةةةى اإلسةةةاءةحصةةةلت 

العنةةف  آيةةار إلةةىيةةار الجسةةدية، ومةةن يةةم التعةةرث مةةرهم، وخشةةيتهم مةةن ظهةةور اآلأمةةن انكشةةاث  األزوا 

 إلةى اإلسةاءةالجسدي من اآلخرين. كما أظهرت النتا   أن فارق العمر بين الزوجين ال يؤير فةي درجةة 

جة التي بازدياد عدد األبناء، وانخفاض المستو  التعليمي للزوجة، وأن الزو  اءةاإلسالزوجة، بينما تزداد 

 التي تعمل.  المرأةال تعمل معرضة لإلساءة بدرجة أعلى من 

معطيةةةات إحصةةةا ية عةةةن   إلةةةى( 2011الفلسةةةطيني ) لإلحصةةةاء المركةةةزي  جهةةةازال أجراهةةةادراسةةةة  تأشةةةار و 

مةةةةن النسةةةةاء اللةةةةواتي سةةةةب  لهةةةةن الةةةةزوا   (58.6%) مةةةةن قبةةةةل الةةةةزو ، أظهةةةةرت أن المةةةةرأةالعنةةةةف ضةةةةد 

( للزوجات من الضفة الغربية وقطةان غةزة علةى التةوالي تعرضةن لحةدث واحةد مةن %76.4% و48.8)

مةن  (23.5%) تأشةار و  ،بقة للمسةحيني عشةر شةهرا السةامرة واحدة خالل اإل األقلالعنف النفسي على 

ألحةد أحةداث العنةف  األقةلمةرة واحةدة علةى أنهةن كةن قةد تعرضةن ل إلةىالنساء اللواتي سةب  لهةن الةزوا  

الضةةةفة  فةةةيمةةةن النسةةةاء %( 34.8و 17.4%) ة،الجسةةةدي علةةةى يةةةد أزواجهةةةن خةةةالل تلةةة  الفتةةةرة الزمنيةةة

، أنهن كن قد تعرضن (55.1%)ء و، من النسا(11.8%) الغربية وقطان غزة على التوالي، فيما بينت

علةى  واحةداً  علةيهن اقتصةاديا اعتةداءً  ؤهماعتةدا، و األقةللمةرة واحةدة علةى  عتداء أزواجهن عليهن جنسياإل
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أحةةةد  إلةةىقةةد تعرضةةةن  مةةن النسةةةاء المتزوجةةات (54.8%) أن   ضةةةحتأو بينمةةا  ،خةةالل تلةةة  الفتةةرة األقةةل

 .أشكال العنف االجتماعي على يد أزواجهن خالل تل  الفترة

 في هذاحاالت قتلن  8 أن  (، 2008)لإلرشاد القانوني واالجتماعي  المرأةإحصا يات مركز  تأشار كما 

أن الحةةةاالت جمةةةيعهن قةةةتلن نتيجةةةة  إلةةةىهنةةةا  اإلشةةةارةالعةةةام وتةةةم توييقهةةةا مةةةن قبةةةل المركةةةز، ومةةةن المهةةةم 

 فةالعةم(، وهةذا مةا تؤكةده المشةر  أواأل   أوة )األب سر تعرضهن العتداءات جنسية من قبل أحد أفراد األ

 في البيت اآلمن، والشرطة أيضًا.

مسةةتو  العنةةف "( التةةي أجريةةت فةةي قطةةان غةةزة فةةي فلسةةطين بعنةةوان 2006دراسةةة أبةةو نجيلةةه ) وهةةدفت

تقةدير حجةم ومةد  انتشةار  إلةى ."الموجه نحو الزوجة وعالقتةه بةبعض المتغيةرات االجتماعيةة والسياسةية

%، 36.87)انتشةار العنةف بشةكل عةام بنسةبة  إلةىالدراسةة  تأشةار  ،العنف ضد الزوجة مةن قبةل الةزو 

نةةةف المةةةالي %، الع29.66%، العنةةةف الجسةةةدي 30.96الجنسةةةي،  % العنةةةف44.28العنةةةف النفسةةةي 

اتي تعليمةةًا واللةةواتي يعملةةن، واللةةو  كيةةرالزوجةةات األ ن  أظهةةرت نتةةا   الدراسةةة أ%(. و 29.05واالقتصةادي 

كةةةن  أووافقةةةن علةةةى زواجهةةةن أقةةةل تعرضةةةًا للعنةةةف مةةةن قبةةةل الةةةزو  مةةةن اللةةةواتي لةةةم يةةةوافقن علةةةى الةةةزوا  

ولةةم تظهةةر نتةةا   الدراسةةة أيةةة فةةروق ذات  ،وغيةةر العةةامالت األقةةلعليمةةي متةةرددات، وذوات المسةةتو  الت

بةاختالث  أوداللة إحصا ية في درجة تعرض الزوجات للعنف الزوجي باختالث أعمارهن عنةد الةزوا ، 

فةي درجةة تعةرض الزوجةةات أعمةارهن الحاليةة. ولةم تظهةر نتةةا   الدراسةة أيةة فةروق ذات داللةة إحصةةا ية 

عةدم وجةود عالقةة بةين تعةرض الزوجةة للعنةف  إلةىباإلضةافة  ،ث أعمار أزواجهنجي باختالللعنف الزو 

كلمةةا  هن ةةأمةةدة الةةزوا . و  أوفتةةرة الةةزوا   إلةةىجةةي وبةةين عةةدد األبنةةاء وصةةلة القرابةةة بةةالزو ، باإلضةةافة الزو 

 .الزوجيالقتصادي قل العنف ارتفع المستو  ا

إحصةةةا ية خاصةةةة بظةةةاهرة العنةةةف ضةةةد ل أو  (2005) الفلسةةةطيني لإلحصةةةاءالجهةةةاز المركةةةزي أصةةةدر و 

 إلةةةىالنسةةةاء بمبةةةادرة وتمويةةةل مةةةن صةةةندوق األمةةةم المتحةةةدة للسةةةكان، مبينةةةًة تعةةةرض النسةةةاء فةةةي فلسةةةطين 
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مةةةةن النسةةةةاء اللةةةةواتي سةةةةب  لهةةةةن الةةةةزوا   (23.3%) أفةةةةادت نسةةةةبة العنةةةةف، وقةةةةداألشةةةكال المختلفةةةةة مةةةةن 

ات للعنةةف النفسةةي وأفةةادت مةةن النسةةاء المتزوجةة (61.7%) بتعرضةةهن للعنةةف الجسةةدي، فيمةةا تعرضةةت

  .منهن بتعرضهن للعنف الجنسي %(10)

 علةى معةةدالتهاأ و ، التزايةد فةةي معةدالت العنةةف السةةابقة، الفلسةطينيةعربيةةة و مةن خةةالل الدراسةات اليتضةح و 

سب نكما بينت هذه الدراسات العالقة العكسية بين مستو  التعليم والعنف، وارتفان كان العنف النفسي، 

يةف لعنف في الر نسبة ا ن  أ إلىساء غير العامالت مقارنة بالزوجات العامالت، باإلضافة العنف بين الن

لإلرشةةةاد  المةةةرأةحصةةةا يات مركةةةز إيضةةةا تزايةةةد حةةةاالت القتةةةل بحسةةةب أونالحةةة  ، علةةةى منةةةه فةةةي الحضةةةرأ 

ارتفةةان نسةةبة العنةةف  إلةةىيشةةير ذلة  و القةانوني واالجتمةةاعي، وخاصةةة علةةى خلفيةة مةةا يسةةمى ب"الشةةرث" 

 الفلسطيني، ما يستدعي وجود قانون عقوبات رادن.العربي و مة بشكل عام في المجتمع والجري

 
 بيةالدراسات األجن 3.6.2

من النساء في أنحاء العالم كافة  (35%) نساء 3أن واحدة من كل ( WHO, 2016)تقرير  أشار

 ن  أو  .الشركاءللعنف الجنسي على يد غير  أوتعرضن في حياتهن للعنف على يد شركا هن الحميمين 

  من النساء المرتبطات بعالقة مع شري( 30%) نسبة تفيدو الكيير من هذا العنف، هو عنف الشري . 

ى يد شركا هن في حياتهن في الجنسي عل أوبأنهن يتعرضن لشكل معين من أشكال العنف الجسدي 

ل من جرا م قت (38%) إلىنه على الصعيد العالمي نسبة تصل أ إلى أشاركما  ،نحاء العالمأجميع 

ف ضد ممارسة العن إلىمن عوامل الخطر التي تدفع الفرد  ن  أو  ،النساء التي يرتكبها شركاء حميمون 

 لمنزليمشاهدة حاالت من العنف ا أوتدني مستو  التعليم والتعّرض لإليذاء في مرحلة الطفولة  المرأة

 تقّبل العنف، وعدم إلىالتي تميل وتعاطي الكحول على نحو ضار والسلوكيات  المرأةالممارس ضد 

 .اة بين الجنسينو االمس
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كات الةدعم االجتمةاعي والرقابةة االجتماعيةة بشة أيةرفحة   إلةى ( (Choi et al., 2012وهدفت دراسة

( مةةن 492ي ضةةم )ل مسةةح أسةةر مةةن الزوجةةات فةةي هةةون  كةةون ، مةةن خةةال واإليةةذاءعلةةى ضةةحايا العنةةف 

 المهةاجرين النسةاء فةي أسةر أن إلةىت النتا   أشار لمحليين. و ا األزوا ( من 397المهاجرين و) األزوا 

المحليةةة، وكةةذل  كانةةت  سةةرعزلةةة اجتماعيةةا مةةن النسةةاء فةةي األ أكيةةرعرضةةة للعنةةف الزوجةةي و  أكيةةركةةن 

المهةةاجرين فةةي المجةةالين الجنسةةي  أسةةرالنسةةاء مةةن و  العنةةف ضةةد الزوجةةات لصةةالح الفةةروق فةةي مسةةت

للرقابةةةة االجتماعيةةةة والةةةدعم  يةةةرفسةةةي مةةةن خةةةالل ضةةةعف األهشاشةةةة فةةةي الجانةةةب الن أكيةةةروالجسةةةدي، و 

 الزوجين المحليين. أسراالجتماعي، وعالقتها بالعنف الموجه ضد الزوجة مقارنة بالنساء في 

ي الموجه ضد المرأة شمال سر العنف األ إلىدراسة هدفت التعرث  (Bostock et al., 2009)وأجر  

 ، باسةتخدام أسةلوبترا  فةي الدراسةةشةمعنفةة وافقةت علةى اال امةرأة 12بريطانيا، مةن خةالل عينةة قوامهةا 

ع انتشةار ظةاهرة العنةةف الموجةه ضةةد المةرأة، إذ أن واحةدة مةةن كةل أربةة إلةةىت النتةا   أشةةار دراسةة الحالةة. 

انتشةةارًا لةةد  النسةةاء صةةغار  أكيةةر، وكانةةت ظةةاهرة العنةةف فةةي المجتمةةع البريطةةاني نسةةاء تتعةةرض للعنةةف

 لواتي لديهن عدد كبير من األطفال.  السن، وغير العامالت، وال

في العاصمة ة الزوج ضداالتجاهات نحو العنف   (Stickley et al., 2008)دراسةوتناولت 

 ( وزعت عليهمإمرأة 680رجل، و 510) إلىفردًا موزعين  ( 1190موسكو، تكونت عينة الدراسة من )

ت أشار لزوجاتهم، كما  األزوا رب ه تحت أي ظرث يمكن تبرير ضن  أ إلىت نتا جها أشار استبانة 

ا اعتقد العنف كان مشكلة خطيرة، بينم ن  أ إلى او أشار أن حوالي أقل من نصف المستجيبين  إلىالنتا   

ولقد ارتبطت وجهات  ،عدد قليل من الذين تم أخذ آرا هم أن العنف يمكن أن يسمح به ضد الزوجة

 إلى طالق، والصعوبات التي يواجهها الفرد، إضافةالنظر الداعمة للعنف عند الرجال بصغر السن، وال

 اإلدمان على الكحول، وتدني المستو  الدراسي.
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ة أنوان العنف انتشارًا ضمن أفراد عينةة البحةث المكونة أكير إلىلتعرث ( اAlhir, 2008)هدفت دراسة و 

 بينةت النتةا   ،دفي مدينة )مالمو(  جنوب السةويممن يسكن من المتزوجات العربيات،  المرأة( 83من )

لةةد  أفةةراد عينةةة  (68%) بنسةةبة أنةةوان العنةةف شةةيوعا لةةد  عينةةة البحةةث هةةو العنةةف الجسةةدي أكيةةرأن 

، أمةةةا العنةةةف الجنسةةةي (19%) ، بينمةةةا كانةةةت نسةةةبة العنةةةف االقتصةةةادي لةةةد  أفةةةراد عينةةةة البحةةةثالبحةةةث

طةةةي كةةةل أنةةةوان ، ووجةةةدت الباحيةةةة أن العنةةةف النفسةةةي يغلةةةد  أفةةةراد عينةةةة البحةةةث (13%) نسةةةبته فكانةةةت

رهةةةاق 18، قلةةة  حةةةول الصةةةحة 21وهةةةي كالتةةةالي: ) أعةةةراض اكت ابيةةةة  ،العنةةةف األخةةةر   ، 15، تعةةةب وا 

، مشاعر الةنق  وعةدم اليقةة 12، اضطرابات النوم 13، مشاعر الوحدة واالغتراب 13أعراض جسدية 

 .5وبيةةةةا( الف –ث المرضةةةةية و ااألعةةةةراض الرهابيةةةةة ) المخةةةة خيةةةةراً ، وأ8مةةةةاعي ، القلةةةة  االجت10بةةةةالنفس 

ين ب قويةً  عالقةً هنا   ن  ، وأن من اضطراب في صحتهن النفسيةيالنساء المعنفات يعان أن   إلى تأشار و 

 .عنه ونتا جها الناجمةالعنف واالضطرابات النفسية 

ي سر العنف األ"وهي بعنوان: ( Alhir, 2008ورد في دراسة )كما  ((Larsson, 2007ما دراسة أ

نساء معرفة الفروق بين ال إلىهدفت الدراسة  "،ية والنفسية للمرأة المعنفةه على الصحة الجسمأير و 

ي ة والنساء غير المتعرضات للعنف فسر المعنفات جسميًا، جنسيًا، ونفسيًا من قبل أحد أفراد األ

معرفة الفروق بين النساء  إلىوهدفت أيضًا  ،سالمتهن الجسمية والنفسية وهي دراسة تجريبية

ف حسب سنوات التعرض للعنف،  وبينت النتا   أن النساء المعنفات لديهن مشاكل المتعرضات للعن

لفترة لمن النساء غير المعنفات كما أن هنا  فروقًا بين النساء المعنفات تبعًا  أكيرنفسية وجسمية 

 أكيرالزمنية التي تعرضن فيها للعنف حيث كانت النساء المتعرضات للعنف لفترة ست سنوات أو 

 من النساء المتعرضات للعنف لخمس أكيرضغوط نفسية عالية مع أعراض اكت اب وآالم جسمية لديهم 

 .سنوات أو أقل
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 الناجيةات النسةاءمةن  لمجموعةة النفسية لخصا  ا تحليل إلى( دراسة هدفت Hage, 2006جرت )وأ

 من نساء 4و إفريقية أصول من أمريكيات نساء 6 مع مقابلة الباحية أجرت حيث ،ي سر األ العنف من

 إلةى الدراسةة نتا   وتوصلت، االجتماعي التهميش أو الضرب إلى تعرضن اللواتي من أوروبية أصول

 الةدعم مصةادر علةى الحصةول هةي كانةت النسةاء تلة  اسةتخدمتها التةي الفعالةة التكيةف أسةاليب إن

 قةالساب اإلساءة خبرات ن  أ إلى المقابالت نتا   تأشار  كما، بالذات اإلحساس على للحفاظ االجتماعي

 الةدخل مصةادر محدوديةة ميةل متغيةرات ن  وأ لإلسةاءة النسةاء هةؤالء يهية  مبكةرة عالقةات فةي والةدخول

 شةعور فةي تسةهم االجتمةاعي الدعم مصادر وقلة االجتماعية والمعايير الضغوط من المرتفع والمستو  

 .الزوجية عالقاتهن داخل بالخدان النساء

يتعرضن للعنف  تيدراسة على النساء البالغات الال (Waldrop & Resick, 2004)وأجرت 

ها حديدقامت بت لدراسة بتحديد االستراتيجيات التيواهتمت هذه ا ،وكيفية تحملهن لهذا العنف اإلساءةو 

 يجياتتميل استراتيجيات رد الفعل وتشمل هذه االسترات د تعرضهن للضرب واإليذاء. وهيتل  النسوة بع

المشكلة، ووضع خطة عمل وااللتزام بها  ل التحدث مع صدي  أو صديقة فية مياستراتيجيات نشط

ظ حتفالمواجهة هذا العنف، أو استخدام استراتيجيات سلبية )ميل رفض االعتراث بوقون المشكلة، أو اال

كما  االبتعاد( –عنها( وهذه االستراتيجيات تقع تحت عنوان )االقتراب  اإلفصاهبمشاعر الصدمة وعدم 

لضغوط ميل تعرضن للضرب استراتيجيات معرفية سلوكية لخفض حدة ا ت تل  النساء الالتياستخدم

ة نصف الكوب الممتل  أو االبتعاد المؤقت لفتر  تغيير طريقة تفكيرهن في األمور، وميل النظر في

يار للتعرث على اآلة كما قامت الدراسة بإجراء مقابالت مع تل  النسو  ،زمنية عن المواقف الضاغطة

ة مترتبأن اآليار ال إلىت الباحيتان أشار فقد  ،تعرضن لها حديتها عمليات العنف التيالنفسية التي أ

 .االكت ابوة بحاالت صابة النسعلى التعرض لهذا العنف تميلت في إ
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 مرحلةة فةي الرجةل عةدواندراسةة بعنةوان توقعةات اسةتمرار  (Michael & Daniel, 2004)جر  كما أ

( مةن مجتمةع 94ضةد الزوجةة علةى عينةة بلغةت ) العدوانية الزو  توقعات اختبار تم وقد األولى، الزوا 

 لعدوان جسدي ضد زوجته خالل فتةرة الخطوبةة، وقةد األقلأزوا  تم فيها ارتكاب الزو  مرة واحدة على 

هر تم قياس التوقعات في فترة شهر واحد قبل الزوا ، والعةدوان المةذكور، يةم تةم قياسةه فةي فتةرة سةتة أشة

 الةةذين مارسةةوا األزوا مةةن  (76%) مةةن أكيةةريمانيةةة عشةةر شةةهرًا وياليةةين شةةهرًا بعةةد الةةزوا . وتبةةين أن و 

 الياليين األولى للزوا . األشهرالعدوان خالل فترة الخطوبة كانوا عدوانيين في 

حةاول الةرب  فيهةا بةين اسةتخدام اسةتراتيجيات تحمةل العنةف  والتةي  (Yoshihama, 2003)وفي دراسة

 جريةت علةى نسةاء أمريكيةاتالمحيطةة )فةي دراسةة عبةر يقافيةة( أ البي ةة أيةري وبالضغوط النفسةية و المنزل

 سةنة( وبلغةت أفةراد 49-18تتراوه أعمةارهن بةين ) ،من أصول يابانية ونساء يابانيات يعشن في اليابان

العنةةف  وتةةم تحديةةد أنةةوان –جةةي المنزلةةي ( للعنةةف الزو 129يدة تعةةرض منهةةةن )سةة 211العينةةة المشةةاركة 

د واسةتخدم مقيةاس لتحدية ،ويشمل العنف البدني والنفسةي والجنسةي بمسةتوياته المختلفةة ،جي المنزليالزو 

ة، واألصةةةةدقاء سةةةةر اسةةةةتراتيجيات تحمةةةةل العنةةةةف وتتضةةةةمن هةةةةذه االسةةةةتراتيجيات )طلةةةةب المسةةةةاعدة مةةةةن األ

سةةةتخدام العقةةةاقير ا إلةةةىوالمرشةةةدين النفسةةةانيين، ومواجهةةةة الةةةزو  العنيةةةف، واالنفصةةةال عنةةةه، أو اللجةةةوء 

 والمخدرات )الهروب من الموقف( وقد اتصفت العينةة المشةاركة سةواء التةي تعةيش فةي أمريكةا أو اليابةان

 راسة مجموعة لةم تتعةرض للعنةف وجةاءتوشاركت في الد ،بأنهن جامعيات ويعملن ولديهن دخل مرتفع

ة وال مجموعةة األمريكيةة واليابانيةالنتا   لتيبت أن استخدام استراتيجيات تحمل العنف ظلت واحدة بين ال

اسةةتخدامًا لالسةةتراتيجيات النشةةطة )طلةةب  أكيةةرنهةةن مةةا أظهةةرت اليابانيةةات األمريكيةةات أك ،فةةروق بيةةنهم

مةا (. بين0.05المساعدة ومواجهة الزو  العنيف( وكانةت الفةروق مةع العينةة اليابانيةة دالةة عنةد مسةتو  )

خدمن كمةةا أن النسةةاء الالتةةي يسةةت ، لالسةةتراتيجيات السةةلبيةاسةةتخداماً  أكيةةرأظهةةرت العينةةة اليابانيةةة أنهةةن 

 ديدة.االستراتيجيات السلبية عند تعرضهن للضغوط الش إلىاستراتيجيات نشطة يغيرن منها 
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ن هنالةة  فةةوارق بةةين الةةدول مةةن حيةةث نسةةب النسةةاء اللةةواتي أ، األجنبيةةةممةةا سةةب  فةةي الدراسةةات نالحةة  

وهنةا  فةوارق بةين  ،يتعرضن للعنف الجسدي والعنةف الجنسةي مةن قبةل الةزو  ومةن قبةل الشةري  الحمةيم

هةةا: الظةةروث همأ لةةب تعةةز  هةةذه الفةةوارق لعةةدة عوامةةل غوعلةةى األ، جريةةت بةةنفس الدولةةةأنتةةا   دراسةةات 

ة ، وكةةةذل  منهجيةةةالعنيفةةةين المعنفةةةات ولةةةألزوا  والصةةةحية للنسةةةاء، واالجتماعيةةةة، والقانونيةةةة االقتصةةةادية

سةةةلوب اختيةةةار العينةةةة، وغيرهةةةا مةةةن العوامةةةل، والمشةةةتر  بةةةين جميةةةع الةةةدول هةةةو تزايةةةد أجةةةراء الدراسةةةة، و إ

 معدالت العنف ضد النساء.

 
 تعـقيب على الدراسات السابقة 4.6.2 

الشةةةعور بالمسةةةؤولية، وألهميةةةة موضةةةوعها  فعالّدراسةةةة التةةةي تقةةةوم بهةةةا بةةةدا حرصةةةت الباحيةةةة علةةةى أصةةةالة

 هةةي المةةرأةسةةاس التنميةةة، و ألن الفةةرد هةةو أفةةي تحقيةة  التنميةةة البشةةرية،  هميةةةيعتبةةر غايةةة فةةي األكعامةةل 

لوبة ذا كانةةت معنفةةة ومسةة، وتربةةي النصةةف اآلخةةر، فةةإفةةراد، فهةةي نصةةف المجتمةةعاألسةةاس فةةي تربيةةة األ

ن جيل يساهم في التنميةة والتطةور، فةإستقدم للمجتمع  رادة وتعاني من مشاكل صحية ونفسية، فكيفاإل

  فاقد الشيء ال يعطيه.

الطاقات المهمشة في عملية التنمية الشاملة،  أكيرأن المرأة في وطننا العربي هي من  أشارت الدراسات

 ،التةةي يتمتةةع بهةةا الرجةةل نفسةةها الحقوق بةةلةةت حتةةى اليةةوم ال تتمتةةع فةةي معظةةم المجتمعةةات العربيةةة افةةال ز 

التفةةاؤل أن  إلةةىلكةةن مةةا يةدعو  ،دور اإلنجةابيلةةالمةرأة بوصةةفها كا نةةا ال يصةلح سةةو  ل إلةةىظلةت النظةةرة و 

ولو بنسبة بسيطة بسةبب ضةغوط االحتياجةات المتزايةدة لهةذا ، هذه النظرة قد بدأت في التغير شي ا فشي ا

التحةديات التةي يحملهةا العصر الذي يحتا  للمزيد من الموارد البشرية المدربة والمؤهلة للتصةدي لجميةع 

نسةا ه فةي خطة  وعمليةات التنميةة  دمة  إلةىحاجةة  أكيةرالعصر، ويظل وطننةا العربةي بوضةعه الحةالي 

تحسةةين نوعيةةة الحيةةاة وتأسةةيس بي ةةة أفضةةل لنمةةو الجةةنس البشةةري  إلةةىالراميةةة  مشةةاريعالشةةراكهن فةةي ا  و 
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 عصةةر االقتصةةادية، واالجتماعيةةة،بحيةةث يمتلةة  التعلةةيم والتةةدريب والتأهيةةل المال ةةم لمجابهةةة تحديةةدات ال

 (.2014 ، )كما جاء في جبران،(2007 )حلوة، واليقافية، والسياسية وغيرها

 ن  أال إف كييةةةرا عنهةةةا فةةةي العةةةالم العربةةةي، فةةةي فلسةةةطين ال تختلةةة المةةةرأةمشةةةكلة العنةةةف ضةةةد  ن  أنالحةةة  

 جميةةةةع النةةةةواحي لبي علةةةةىفةةةةي فلسةةةةطين لوجةةةةود االحةةةةتالل ومةةةةا لةةةةه مةةةةن تةةةةأيير سةةةة المشةةةةكلة تةةةةزداد سةةةةوءاً 

 الجتماعية واالقتصادية والنفسية. ا

مة، ي عاسر ن العنف األأفلسطيني كما في العالم العربي، باالعتقاد السا د في المجتمع ال إلىباإلضافة 

ن لةم تكةن جميعهةا إغلبهةا أ يةة المجتمعةات العرب ن  أنساء خاصةة، مشةكلة عا ليةة خاصةة، و والعنف ضد ال

ا مةحةد أانون يحرم هذه المشكلة قد يعتبةر نظرة دونية، وغياب ق المرأة إلىظر بوية تنأمجتمعات ذكورية 

مةةع  المجتمةةعوعةةي الرجةةل العنيةةف لهةةذا االعتقةةاد، والتعامةةل الفعلةةي السةةا د فةةي  ن  أفةةرزه هةةذا االعتقةةاد. و أ

عةةةنفهم ضةةةد زوجةةةاتهم هةةةو مشةةةكلة خاصةةةة، زادت مةةةن اسةةةتمرارية عةةةنفهم ضةةةد  ن  أالرجةةال العنيفةةةين علةةةى 

 م واضطهادهم لهن.زوجاته

 مةةن زوجهةةا هةةو مشةةكلة خاصةةة قةةدوالتنكيةةل  اإلسةةاءةتعرضةةها للعنةةف و  ن  أبةة المعنفةةة المةةرأةظةةن  ن  أكمةةا  

التةةةي تةةةدفعها لالحتفةةةاظ بالمشةةةكلة لنفسةةةها وعةةةدم بحيهةةةا عةةةن مسةةةاعدة خةةةار  نطةةةاق  األسةةةبابحةةةد أيكةةةون 

مةةن الرجةةل العنيةةف والنظةةرة الخةةوث مةةن االنتقةةام  إلةةىضةةافة إا مةةن الفضةةيحة، جانةةب خوفهةة إلةةىة، سةةر األ

توجةه  ن عةدما  المجتمةع للمةرأة المعنفةة، و مةن خاللهةا بذ واللوم للضةحية، التةي ينظةر السلبية، المتميلة بالن

 المعنفةةة لجهةةات رسةةمية وغيةةر رسةةمية لطلةةب المسةةاعدة والمناصةةرة والحمايةةة، تسةةاهم فةةي اسةةتمرارية المةةرأة

 العنف ضدها.

النساء اللواتي سب  لهن الزوا  من  ن  أفصحت عن أعاله أ ي البحث بعض الدراسات المذكورة ف أن  كما 

 من نظيراتهن من الضفة الغربية، وأن النساء اللواتي سب  اإلساءةعرضة للعنف و  أكيرقطان غزة، كن 
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 مةن نظيةراتهن مةن المنةاط  الريفيةة اإلسةاءةعرضة للعنف و  أكيرمخيمات الالج ين كن  الزوا  فيلهن 

 والحضرية.

للواتي األساليب شيوعًا التي تتبعها النساء ا أكيريضا نتا   الدراسات السابقة في فلسطين، أن أ تأشار و 

سةةةةب  لهةةةةن الةةةةزوا  لمواجهةةةةة العنةةةةف ضةةةةدهن هةةةةو تجاهةةةةل العنةةةةف، والمحافظةةةةة علةةةةى تعرضةةةةهن للعنةةةةف 

ألنفسهن، وعدم التحدث عنةه مةع أحةد، ومناقشةة الةزو  حةول تصةرفاته العنيفةة، والطلةب منةه الكةف عةن 

تها المرجعيةةة لطلةةب المسةةاعدة، أسةةر  إلةةىتصةةرفاته هةةذه، وأقةةل مةةن ذلةة  شةةيوعًا مغةةادرة المنةةزل والةةذهاب 

ة واألقةارب عنةد التعةرض للعنةف، ولكةن لةم تتةر  البيةت، ونسةب ضة يلة جةّدًا توجهةت سةر والحديث مةع األ

 جيه.مؤسسات الخدمات االجتماعية( لطلب المساعدة والمشورة والتو  أولجهات رسمية )كالشرطة 

 نم نظيراتهن أزواجهن مقارنة مع من للعنف عرضة أكير ،البيت خار  يعملن ال اللواتي النساء وأن 

 البيت. خار  يعملن اللواتي النساء

 
  ختالفواإلجه التشابه أو  5.6.2

 ه حتةىن ةأ، نالحة  واألجنبيةةراض للدراسةات السةابقة العربيةة نناقش في هةذه السةطور مةا تقةدم مةن اسةتع 

قطعت شوطًا طوياًل فةي التحضةر، وبنةاء مجتمعاتهةا علةى أسةس جديةدة تعةاني أيضةًا مةن  الشعوب التي

القتةل والعنةف الجسةدي فضةةاًل عةن أنةوان العنةف األخةر ، وهنةةا  إلةىتصةةل  المةرأةانتهاكةات واضةحة ضةد 

، فيةةلرينحاء العالم الغربية والعربيةة والحضةرية واأفي جميع  المرأةنلمس وجه التشابه بوجود العنف ضد 

 ساليب العنف وطرق التصدي له.أسباب و أمع وجود اختالث في حجم و 

ي العنةةف المباشةةر المتميةةل أالمتزوجةةة  المةةرأةلةةت الدراسةةات السةةابقة أشةةكال العنةةف الةةذي تعةةاني منةةه و نات 

غيةةر المباشةةر بجميةةع تفصةةيالته  أول العنةةف المباشةةر و اتتنةة ولةةمالجسةةدي(،  أوالجنسةةي،  أو )بالنفسةةي،
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للعنةف  المةرأةلت بعض الدراسات السابقة مد  تقبل و اخر تنآهذه الدراسة، ومن جانب  والذي تميزت به

 . المرأةسباب الموجه من العنف نحو نماط واأللت األو ناما الدراسة الحالية فإنها تأ

 لةت وجةود الظةاهرة مةن عةدم وجودهةا المتميةل فةي )العنةفو اجميةع الدراسةات السةابقة تن ن  أ كمةا الحظنةاو 

مةا هةذه الدراسةة افترضةت وجةود العنةف أ، ، العنةف الجسةدي، وغيرهةا(اإلهمةاللعنةف الجنسةي، النفسي، ا

 أسبابه.وبحيت في 

غلةةةب أ جنبيةةةة، فيتميةةةل فةةةي عةةةدم اعتةةةراث الدراسةةةات األة و عربيةةةالختالفةةةات بةةةين الدراسةةةات الهةةةم اأ مةةةا عةةةن أ

سةات تسةاند وترعةى مؤس أوالمجتمعةات العربيةة بوجةود العنةف الممةارس ضةد النسةاء وعةدم وجةود قةوانين 

 المعنفةةةةة الةةةةدعم الحكةةةةومي والقةةةةانوني المةةةةرأة، بينمةةةةا فةةةةي المجتمعةةةةات الغربيةةةةة تجةةةةد المعنفةةةةة المةةةةرأةحقةةةةوق 

 والتحدث عنها.  اإلفصاه أووالمؤسساتي لها، وال تخشى من االعتراث بالمشكلة 

 كافةةة إلةةىلنسةةاء جنبيةةة، هةةو التزايةةد المسةةتمر لتعةةرض التشةةابه بةةين الدراسةةات العربيةةة واألويبقةةى وجهةةه ا

 شكال العنف وخاصة القتل.أ

 
 جه التشابه في الدراسات السابقة على النحو التالي:أو وعليه يمكن إجمال نقاط 

 لت متغير العنف بجميع أشكاله، العنف الجسدي، واللفظي، والنفسي، والجنسي.و اتن .1

 خا .بشكل عام والزوجة بشكل  المرأةلت أساليب انعكاس العنف على و اتن .2

 .والمخيم(لت العينات مختلف الف ات في مجتمع الدراسة )المدينة والقرية و اتن .3

 التو اتن تيندراسعدا التحليلي، روضة منه  البحث المسحي والوصفي لت الدراسات السابقة المعو اتن .4

 (Yoshihama, 2003)، ودراسةة ( في السويدLarsson, 2007وهي دراسة ) ،المنه  التجريبي

 مريكا.في أ
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غيرات متغيرات أخر  كمتمن يم ما يرتب  به  تابع،لدراسات السابقة متغير العنف كمتغير لت او اتن .5

 مستقلة.

 وستكون الدراسة الحالية استكمااًل وامتدادًا للدراسات السابقة وما نادت به من توصيات. .6
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 الفصل الثالث

 اإلطار المنهجي للدراسة

 
 مقدمة  1.3

ع لفصةل منهجيةة الدراسةة، وأدواتهةا التةي اختارتهةا الباحيةة إلجةراء دراسةتها، وكةذل  مجتمةيستعرض هةذا ا

باحيةةة الّدراسةة الةةذي أجةةرت عليةه الباحيةةة الدراسةةة، وعينةة الّدراسةةة وخصا صةةها، والطريقةة التةةي اتبعتهةةا ال

  ية لبيانةةاتالجةةة اإلحصةةاللتأكةةد مةةن صةةدق أداة الدراسةةة، وكيفيةةة التحقةة  مةةن يبةةات األداة، وطريقةةة المع

 الدراسة.

 
 منهج الدراسة 2.3

ه راسةةةةة وأهةةةةدافها اسةةةةتخدمت الّدراسةةةةة الحاليةةةةة المةةةةنه  الوصةةةةفي، وذلةةةة  لمال متةةةةطبيعةةةةة الدّ   إلةةةةىاسةةةةتنادًا 

وكما هي في الواقع  ،ألغراض الدراسة، من حيث رصد وتحليل واقع مشكلة الّدراسة في الوقت الحاضر

 لميل هةذه -في رأي الباحية -، وهو المنه  المناسب واألفضلمن خالل وصفها، وتفسيرها، والتنبؤ بها

 الدراسات.
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 مجتمع الدراسة 3.3

البةةالط  أريحةةا واألغةةواريتكةةون مجتمةةع الّدراسةةة مةةن جميةةع النسةةاء الفلسةةطينيات المتزوجةةات فةةي محافظةةة 

 (.2016الفلسطيني،  لإلحصاء)الجهاز المركزي  2015/2016للعام  مرأةا( 6194عددهن )

 
 عينة الدراسة 4.3

تةةةم اختيةةةار عينةةةة الّدراسةةةة بحيةةةث تكةةةون مميلةةةة لمجتمعهةةةا باالعتمةةةاد علةةةى األسةةةس اإلحصةةةا ية الختيةةةار 

 مةرأةا( 363مةن ) العينات بالطريقة الطبقية العشوا ية، طبقيةة مةن حيةث متغيةر التجمةع، وتكونةت العينةة

مجتمعهةةا باسةةتخدام موقةةع مةةن  (5%) وقةةد تةةم حسةةاب حجةةم عينةةة الّدراسةةة بنسةةبة خطةةأ مقةةدارهامتزوجةةة، 

ويوضح (. 2.5وذل  كما هو واضح في ملح  رقم ) ،www.surveysystem.comحساب العينات 

 ( توزيع مجتمع الّدراسة والعينة وفقًا لمتغير التجمع. 1.3الجدول رقم )

ر 1.3جدول رقم )  قا  لمتغير التجمعاسة والعينة وف(. توزيع مجتمع الد 

 العينة المطلوبة مجتمع الدراسة التجمع الرقم
 71 1216 مدينة  .1
 117 1994 قرى   .2
 175 2984 مخيمات  .3

 363 6194 المجموع
 

 

 

 

 

http://www.surveysystem.com/
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 للعينة. الديمغرافية الخصا   (3.3-2.3) رقم لو االجد توضحو

 (. األعداد، والنسب المئوية لخصائص العينة الديمغرافية2.3جدول رقم )

 القيم الناقصة النسبة المئوية العدد المتغيرات
  نوع الزواج

- 
 

 53.4 194 تقليدي )بدون معرفة مسبقة(
 46.6 169 غير تقليدي )بمعرفة مسبقة(

  المؤهل العلمي
 
10 
 

 26.6 94 أساسي فما دون 
 32.6 115 ثانوي 
 13.6 48 دبلوم

 27.2 96 بكالوريوس فأعلى
  مكان السكن

 
- 
 

 19.6 71 مدينة
 32.2 117 قرية

 48.2 175 مخيم
  العالقة بقوة العمل

- 
 

 44.9 163 تعمل
 55.1 200 ال تعمل

  درجة التدين
 
- 
 

 39.2 142 متدينة
 47.9 174 حد ما إلىمتدينة 

 12.9 47 غير متدينة
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ـــم ) ـــة لخصـــائص العينـــة (. األعـــداد، والمتوســـطات الحســـابية، واالنحرافـــات المع3.3جـــدول رق ياري

 الديمغرافية

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المتغيرات
 5.76 22.89 363 العمر عند الزواج

 4.62 5.52 363 الفارق العمري بين الزوجين
 9.58 13.45 363 عدد سنوات الزواج

 
 الدراسة: لعينة الديمغرافية صائصالخ 5.3

 لمي،الع والمؤهل الزوا ، نون لمتغيرات: وفقاً  الديمغرافية العينة  خصا  (2.3) رقم الجدول يوضح

 يلي: كما وذل  التدين، ودرجة العمل، بقوة والعالقة السكن، ومكان

 الزواج: نوع لمتغير وفقا   العينة أفراد توزيع 1.5.3

 لد  مسبقة( ةمعرف )بدون  تقليدياً  كان الزوا  نون أن (2.3) رقم الجدول في الواردة المعطيات تشير

 مسبقة(. )بمعرفة تقليدي غير منهم %46.6 لد  وكان العينة أفراد من 53.4%

 العلمي: المؤهل لمتغير وفقا   ينةالع أفراد توزيع 2.5.3

 أساسي المبحويات من %26.6 لد  العلمي المؤهل أن (2.3) رقم الجدول في الواردة النتا   بينت

 بكالوريوس منهن %27.2 لد  العلمي المؤهل وكان دبلوم، %13.6 يانوي، %32.6 دون، فما

 فأعلى.

 السكن: مكان لمتغير وفقا   العينة أفراد توزيع 3.5.3

 المدن، سكان من العينة أفراد من %19.6 أن (2.3) رقم الجدول في الواردة المعطيات من يتضح

 المخيمات. سكان من %48.2 وكان القر ، سكان من 32.2%
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 العمل: بقوة العالقة لمتغير وفقا   العينة أفراد توزيع  4.5.3

 مقابل العامالت، من المبحويات من %44.9 أن (2.3) رقم الجدول في الواردة المعطيات تشير

 العامالت. غير من منهن 55.1%

 التدين: درجة لمتغير وفقا   العينة أفراد توزيع 5.5.3

 المتدينات، من العينة شملتهم ممن %39.2 أن (2.3) رقم الجدول في الواردة النتا   بينت

 المتدينات. غير من منهن %12.9 وكان ما، حد إلى متدينات 47.9%

 الزواج: عند العمر لمتغير وفقا   العينة أفراد توزيع 6.5.3

 طبل المبحويات لد  الزوا  عند العمري  المتوس  أن (3.3) رقم الجدول في الواردة المعطيات تشير

 .5.76 ياري مع انحراث مع سنة، 22.89

 الزوجين: بين العمري  الفارق  لمتغير وفقا   العينة أفراد توزيع 7.5.3

 لد  الزوجين بين العمري  الفارق  متوس  أن (3.3) رقم الجدول في الواردة المعطيات من يتضح

 .4.62 معياري  انحراث مع سنة، 5.52 بلط العينة أفراد

 الزواج: تسنوا عدد لمتغير وفقا   العينة أفراد توزيع 8.5.3

 بلط المبحويات لد  الزوا  سنوات عدد متوس  أن (3.3) رقم الجدول في الواردة المعطيات تشير

 .9.58 معياري  انحراث مع سنة، 13.45

 
 أسلوب وأداة جمع البيانات 6.3

يةات األدب إلةىاستخدمت الّدراسة الحالية أسلوب المسح بالعينة، واالستبانة أداًة لجمع البيانات، فبالرجون 

، طةةورت أريحةةا واألغةةوارالفلسةةطينية بمحافظةةة ضةةد الزوجةةة العنةةف الموجةةه السةةابقة، ولفحةة  موضةةون 

، اإلنسةةةانية الباحيةةةة اسةةةتبانة، وتةةةم تعةةةديلها بنةةةاًء علةةةى طلةةةب توجيهةةةات عشةةةرة مةةةن المحكمةةةين فةةةي العلةةةوم
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ات عامةةة ل معلومةةو تكونةةت االسةةتبانة مةةن أربعةةة أقسةةام ر يسةةة، ضةةم القسةةم األ(، 2.3(، )1.3الملحةة  )

 الةةزوا ، سةةنوات وعةةدد الةةزوجين، بةةين العمةةري  والفةةارق  الةةزوا ، عنةةد العمةةرعةةن المبحويةةات مةةن حيةةث: 

حةةين ضةةم  فةةي التةةدين، ودرجةةة العمةةل، بقةةوة والعالقةةة السةةكن، ومكةةان العلمةةي، والمؤهةةل الةةزوا ، ونةةون

أشةكال القسم اليالةث تناول و ، ( فقرة25ن من )الذي تكو  زوجة أسباب العنف الموجه ضد الالقسم الياني 

الحةةد مةةن العنةةف الموجةةه ضةةد  تضةةمن القسةةم الرابةةع اسةةتراتيجيات( فقةةرة، و 14ن مةةن )العنةةف الةةذي تكةةو  

عةن أداة الّدراسةة تركةزت فةي االختيةار مةن  اإلجابةة، علمًا بةأن طريقةة ( فقرة15ن من )الذي تكو  زوجة ال

افة ، بةين بةين، ال أو افة  بشةدة، أو  (، وذلة  كمةا يةأتي:Likert Scaleسلم خماسةي، علةى نمة  ليكةرت )

 عنةةةد العمةةةرافةةة  بشةةةدة، وبةةةذل  تحةةةوي الّدراسةةةة الحاليةةةة المتغيةةةرات المسةةةتقلة اآلتيةةةة وهةةةي: أو افةةة ، وال أو 

 ومكةةان العلمةي، والمؤهةل الةزوا ، ونةون الةزوا ، سةنوات وعةدد الةزوجين، بةين العمةري  والفةارق  الةزوا ،

زوجة الكما تحوي الّدراسة متغيرًا تابعًا العنف الموجه ضد ، التدين ودرجة العمل، بقوة والعالقة السكن،

  (.3.3األسباب، واألشكال، وطرق الحد منه، وذل  كما هو واضح في الملح  رقم ) بأبعاده المختلفة:

 
 صدق أداة الدراسة 1.6.3

تةةةةم التحقةةةة  مةةةةن صةةةةدق أداة الّدراسةةةةة بعرضةةةةها علةةةةى مجموعةةةةة مةةةةن المحكمةةةةين الةةةةذين أبةةةةدوا عةةةةددًا مةةةةن 

 مةنناحيةة و الحظات حولها التي تم أخذها بعين االعتبار عند إخرا  األداة بشكلها النها ي، هذا مةن الم

( لفقةةرات األداة Factor Analysisناحيةةة أخةةر ، تةةم التحقةة  مةةن الصةةدق بحسةةاب التحليةةل العةةاملي )

 (.6.3-4.3وذل  كما هو واضح في الجدول رقم )
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ــائج التحليــل العــام4.3جــدول رقــم ) ( ألســباب العنــف الموجــه ضــد Factor Analysisلي )(: نت

 زوجة الفلسطينيةال

 درجة التشبع الفقرات الرقم

 0.53 الذكور نجابإ عدم  .1
 0.64 الزو  قاربأ هانةإ   .2
 0.72 الزو  رجولة في الطعن  .3
 0.67 ضعفه بنقاط الزو  تذكير  .4
 0.72 الزو  على الكذب  .5
 0.76 الزوجة قبل من الزوجية الخيانة  .6
 0.68 الزو  طاعة عدم  .7
 0.64 المرأة يريرة كيرة  .8
 0.61 البيتية بالواجبات القيام عدم  .9

 0.63 المجتمع وتقاليد بعادات االلتزام عدم  .10
 0.62 الزوجة متطلبات كيرة  .11
 0.60 ةسر األ شؤون  في الزوجين أهل تدخل  .12
 0.60 الجيران مع المشاكل كيرة  .13
 0.65 األبناء تربية على االختالث  .14
 0.54 زوجته على الزو  غيرة  .15
 0.63 اآلخرين أمام لزوجها الزوجة انتقاد  .16
 0.67 الزوجة شخصية ضعف  .17
 0.61 بنفسها الزوجة اهتمام عدم  .18
 0.58 األبناء تربية على الزوجة قدرة عدم  .19
 0.60 الفلسطيني المجتمع في للمرأة الدونية النظرة  .20
 0.60 ينيالفلسط المجتمع في الذكورية القيم سيطرة  .21
 0.74 الزو  عصبية  .22
 0.54 للزوجة الجنسي البرود  .23
 0.60 ةسر األ على اإلنفاق على الزو  قدرة عدم  .24
 0.64 المرأة على الرجل بقوامة للدين الخاط  الفهم  .25
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ال ( أن التحليةةةل العةةةاملي ألغلبيةةةة فقةةةرات أداة الّدراسةةةة د4.3تشةةةير المعطيةةةات الةةةواردة فةةةي الجةةةدول رقةةةم )

تتمتةةع بدرجةةة مقبولةةة مةةن التشةةبع، وأنهةةا تشةةتر  معةةًا فةةي قيةةاس أسةةباب العنةةف الموجةةه ضةةد إحصةةا يًا، و 

 ، في ضوء اإلطار النظري الذي بني المقياس على أساسه.أريحا واألغوارالفلسطينية بمحافظة زوجة ال

( ألشكال العنف الموجه ضد Factor Analysis(: نتائج التحليل العاملي )5.3جدول رقم )

 فلسطينيةالزوجة ال

 درجة التشبع الفقرات الرقم
 0.73 باليد الضرب  .26
 0.60 حادة بالة الضرب  .27
 0.63 الحرق   .28
 0.60 باإلكراه الجنس ممارسة  .29
 0.76 والشتيمة هانةاإل  .30
 0.77 الوجه في البص   .31
 0.74 بالطالق  التهديد  .32
 0.73 المنزل من الطرد  .33
 0.74 واهتماماتي رغباتي ممارسة من حرماني  .34
 0.73 المنزل في الحبس  .35
 0.74 الزوجة وجود تجاهل  .36
 0.79 الزوجة من السخرية  .37
 0.77 الزوجة وجه في الصرا   .38
 0.74 الشعر شد  .39

 
( أن التحليل العاملي لجميع فقرات أداة الّدراسة دال 5.3تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )

شتر  معًا في قياس أشكال العنف الموجه ضد إحصا يًا، وتتمتع بدرجة مقبولة من التشبع، وأنها ت

 ، في ضوء اإلطار النظري الذي بني المقياس على أساسه.أريحا واألغواربمحافظة الفلسطينية زوجة ال
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الحد من العنف الستراتيجيات ( Factor Analysis(: نتائج التحليل العاملي )6.3جدول رقم )

 الفلسطينيةزوجة الالموجه ضد 

 درجة التشبع الفقرات الرقم
 0.63 مناقشة الموضون مع الزو   .40
 0.63 ستسالم لألمر الواقعالخضون واإل  .41
 0.61 طلب المساعدة من األهل  .42
 0.75 طلب المساعدة من األقارب   .43
 0.80 طلب المساعدة من األصدقاء  .44
 0.81 طلب المساعدة من الجيران  .45
 0.68 طلب المساعدة من الشرطة  .46
 0.75 جان المحليةطلب المساعدة من الل  .47
 0.79 طلب المساعدة من الشؤون االجتماعية  .48
 0.71 طلب المساعدة من رجال الدين  .49
 0.73 طلب المساعدة من المؤسسات النسوية المختصة  .50
 0.69 القضاء  إلىاللجوء   .51
 0.83 االنفصال عن الزو   .52
 0.84 طلب الطالق  .53
 0.64 األزوا جتياز دورة تأهيل إ  .54

 
دال  ( أن التحليل العاملي لجميع فقرات أداة الّدراسة6.3ت الواردة في الجدول رقم )تشير المعطيا

لعنف الحد من ااستراتيجيات إحصا يًا، وتتمتع بدرجة مقبولة من التشبع، وأنها تشتر  معًا في قياس 

اس قينظري الذي بني الم، في ضوء اإلطار الاألغوارو أريحا بمحافظة الفلسطينية زوجة الالموجه ضد 

 .على أساسه
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 ثبات أداة الدراسة 2.6.3

يبات تم حساب اليبات ألداة الّدراسة بأبعادها المختلفة بطريقة االتساق الداخلي بحساب معادلة ال

 (.7.3(، وقد جاءت النتا   كما هي واضحة في الجدول رقم )Cronbach Alphaكرونبا  ألفا )

 
راسة بأبعادها Cronbach Alphaباخ ألفا )(: نتائج معادلة الثبات كرون7.3جدول رقم ) ( ألداة الد 

 المختلفة  

 Alphaقيمة  عدد الفقرات أبعاد الدراسة الرقم
 0.96 25 أسباب العنف   .1
 0.97 14 أشكال العنف  .2
 0.95 15 الحد من العنفاستراتيجيات   .3

 0.97 54 الدرجة الكلية
 

ة عالية متع بدرجداة الّدراسة بأبعادها المختلفة تت( أن أ7.3تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )

 جدًا من اليبات.

 
 المعالجة اإلحصائية للبيانات 7.3

 الحاسةةوب إلةةىبعةةد جمةةع بيانةةات الّدراسةةة قامةةت الباحيةةة بمراجعتهةةا تمهيةةدًا إلدخالهةةا للحاسةةوب، وأدخلةةت 

 5افة  بشةدة أو أعطيةت اإلجابةة رقميةة، حيةث  إلةىبإعطا ها أرقامًا معينة، أي بتحويل اإلجابات اللفظيةة 

  اف  بشدة درجةة واحةدة، وذلةأو اف  درجتين، وال أو درجات، وال  3درجات، وبين بيًن  4اف  أو درجات، و 

فةةةي الفقةةةرات الموجبةةةة وعكسةةةت فةةةي الفقةةةرات السةةةالبة، بحيةةةث كلمةةةا ازدادت الدرجةةةة ازدادت درجةةةة العنةةةف 

 والعكس صحيح.  أريحا واألغواربمحافظة الفلسطينية زوجة الالموجه ضد 
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ة حسابيالتمت المعالجة اإلحصا ية الالزمة للبيانات باستخرا  األعداد، والنسب الم وية، والمتوسطات 

ت ، عن طري  االختباراα≤0.05المعيارية، وقد فحصت فرضيات الّدراسة عند المستو   واالنحرافات

 اإلحصا ية اآلتية:

 (.T. Test (اختبار ت  -1

 .(One way analysis of variance)تباين األحادي اختبار تحليل ال -2

 (.(Standardized regressionومعامل االنحدار المعياري  -3

 (.Factor analysisالتحليل العاملي ) -4

 (.Cronbach Alpha) معامل اليبات كرونبا  ألفا -5

 (، ولفهمSPSSعية )تم ذل  باستخدام الحاسوب باستخدام برنام  الرزم اإلحصا ية للعلوم االجتما

 (.8.3ما هو واضح في الجدول رقم )نتا   الّدراسة يمكن االستعانة بمفتاه المتوسطات الحسابية ك

 

 (: مفتاح المتوسطات الحسابية. 8.3جدول رقم )

 الفلسطينيةزوجة الدرجة العنف الموجه ضد  المتوسط الحسابي
 منخفضة 1-2.33

 متوسطة 2.34-3.67
 عالية 3.68-5
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 الفصـل الرابـع

 نتائـج الدراسـة

 
 مقدمة 1.4

الفلسةطينية زوجةة اليتضمن هذا الفصل عرضًا كاماًل ومفصاًل لنتا   الدراسة، حول العنف الموجه ضد 

، وذلةةة  مةةةن خةةةالل اإلجابةةةة عةةةن أسةةة لة الّدراسةةةة وأهةةةدافها واختبةةةار فرضةةةياتها رأريحةةةا واألغةةةوابمحافظةةةة 

  ية المناسبة. باستخدام التقنيات اإلحصا

 
 نتائج أسئلة الدراسة 2.4

 

 ؟  األغوارو  أريحابمحافظة الفلسطينية زوجة الما درجة العنف الموجه ضد  ل:والسؤال األ  1.2.4

عداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب إلجابة عن هذا السؤال استخرجت األل

، وذل  كما هو واضح األغوارو  الفلسطينية بمحافظة أريحا زوجةالالم وية لدرجة العنف الموجه ضد 

 (.1.4في الجدول رقم )
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(: األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لدرجة 1.4) جدول رقم

 .أريحا واألغواربمحافظة  الفلسطينيةزوجة الالعنف الموجه ضد 

المتوسط  العدد المتغير
 الوزن النسبي حراف المعياري االن الحسابي

)%( 
 53.6 0.93 2.68 363 درجة العنف

 

الفلسطينية  الزوجة( أن درجة العنف الموجه ضد 1.4يتضح من المعطيات الواردة في الجدول رقم )

ث (، وانحرا2.68كانت متوسطة، حيث بلط المتوس  الحسابي لهذه الدرجة ) األغوارو  أريحا بمحافظة

 تعرضهن للعنف بأشكاله المختلفة. % من النساء المبحويات53.6ث أكدت (، حي0.93معياري )

 

 ؟  رأريحا واألغواالفلسطينية بمحافظة  الزوجةما أسباب العنف الموجه ضد  السؤال الثاني: 2.2.4

نسب ، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والاألعدادلإلجابة عن هذا السؤال استخرجت 

مية، مرتبة حسب األه واألغوار اأريحالفلسطينية بمحافظة زوجة الباب العنف الموجه ضد الم وية ألس

 (. 2.4ا هو واضح في الجدول رقم )وذل  كم
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(: المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية ألسباب العنف أ -2.4جدول رقم )

 مرتبة حسب األهمية واألغوار أريحاالفلسطينية بمحافظة زوجة الالموجه ضد 

رقم 
 الفقرة

 أسباب العنف
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن النسبي
)% ( 

 65.0 1.27 3.25 زوجته على الزو  غيرة 15
 61.6 1.43 3.08 الزو  عصبية 22
 58.8 1.42 2.94 الفلسطيني المجتمع في الذكورية القيم سيطرة 21
 58.6 1.48 2.93 المرأة على الرجل بقوامة نللدي الخاط  الفهم 25
 56.6 1.24 2.83 بناءاأل تربية على االختالث 14
 56.0 1.37 2.80 ةسر األ على اإلنفاق على الزو  قدرة عدم 24
 55.8 1.30 2.79 الذكور إنجاب عدم 1

 55.6 1.15 2.78 الزوجة متطلبات كيرة 11
 55.0 1.41 2.75 ةسر األ شؤون  في الزوجين هلأ  تدخل 12
 54.8 1.262 2.74 الفلسطيني المجتمع في للمرأة الدونية النظرة 20
 53.6 1.34 2.68 ضعفه بنقاط الزو  تذكير 4
 53.0 1.36 2.65 الزو  طاعة عدم 7

 53.0 1.32 2.65 الزوجة شخصية ضعف 17
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ــم ) ــات المعياب -2.4جــدول رق ب ريــة، والنســب المئويــة ألســبا(: المتوســطات الحســابية، واالنحراف

 الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار مرتبة حسب األهميةزوجة العنف الموجه ضد ال

رقم 
 الفقرة

 أسباب العنف
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن النسبي
)% ( 

 52.8 1.43 2.64 الزو  على الكذب 5
 52.8 1.17 2.64 المجتمع وتقاليد بعادات االلتزام عدم 10
 51.4 1.18 2.57 المرأة يريرة كيرة 8
 51.2 1.38 2.56 الزو  رجولة في الطعن 3

 51.0 1.24 2.55 للزوجة الجنسي البرود 23
 50.8 1.36 2.54 اآلخرين أمام لزوجها الزوجة انتقاد 16
 50.4 1.36 2.52 الزو  أقارب هانةإ  2

 49.8 1.30 2.49 األبناء تربية على الزوجة قدرة عدم 19
 49.8 1.35 2.49 بنفسها الزوجة اهتمام عدم 18
 49.4 1.62 2.47 الزوجة قبل من الزوجية الخيانة 6
 49.0 1.19 2.45 البيتية بالواجبات القيام عدم 9

 44.2 1.15 2.21 الجيران مع المشاكل كيرة 13

 

 األغوارو  أريحابمحافظة  الفلسطينيةزوجة ال( أسباب العنف الموجه ضد 2.4يوضح الجدول رقم )

 لقيما الزو ، تاله سيطرة زوجته، فعصبية على الزو  مرتبة حسب األهمية، وقد جاء في مقدمتها: غيرة

 تربية لىع ، واالختالثالمرأة على الرجل بقوامة للدين الخاط  الفلسطيني، فالفهم المجتمع في الذكورية

 بية في الجدول أعاله.بناء، وذل  كما هو واضح من المتوسطات الحسااأل
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 ؟  األغوارو  أريحا الفلسطينية بمحافظةزوجة الما أشكال العنف الموجه ضد  السؤال الثالث: 3.2.4

نسب ، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والاألعدادلإلجابة عن هذا السؤال استخرجت 

مية، مرتبة حسب األه أريحا واألغوارافظة الفلسطينية بمحزوجة الالم وية ألشكال العنف الموجه ضد 

 (. 3.4ا هو واضح في الجدول رقم )وذل  كم

(: المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية ألشكال العنف 3.4جدول رقم )

 مرتبة حسب األهمية رأريحا واألغواالفلسطينية بمحافظة زوجة الالموجه ضد 

رقم 
 الفقرة

 أشكال العنف
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الوزن النسبي
)% ( 

 57.4 1.61 2.87 باليد الضرب 26
 54.4 1.57 2.72 الزوجة وجه في الصرا  38
 52.8 1.45 2.64 واهتماماتي رغباتي ممارسة من حرماني 34
 52.2 1.50 2.61 الزوجة وجود تجاهل 36
 52.0 1.53 2.60 والشتيمة هانةاإل 30
 50.4 1.54 2.52 الزوجة من لسخريةا 37
 49.4 1.47 2.47 بالطالق  التهديد 32
 48.0 1.54 2.40 الشعر شد 39
 48.0 1.44 2.40 المنزل من الطرد 33
 47.0 1.35 2.35 المنزل في الحبس 35
 46.0 1.47 2.30 الوجه في البص  31
 44.6 1.40 2.23 باإلكراه الجنس ممارسة 29
 39.6 1.25 1.98 حادة لةآب الضرب 27
 32.6 1.09 1.63 الحرق  28

 
 األغوارو أريحا  الفلسطينية بمحافظةزوجة ال( أشكال العنف الموجه ضد 3.4يوضح الجدول رقم )

الزوجة، وحرمانها من  وجه في مرتبة حسب األهمية، وقد جاء في مقدمتها: الضرب باليد، والصرا 
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هانة والشتيمة، والسخرية منها، وذل  كما هو ل وجودها، يم اإلماتها، تاله تجاهرغباتها واهتما ممارسة

 واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول أعاله.

الفلسطينية بمحافظة زوجة الالحد من العنف الموجه ضد استراتيجيات ما  السؤال الرابع: 4.2.4

 ؟  األغوارو أريحا 

نسب الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والعداد، والمتوسطات إلجابة عن هذا السؤال استخرجت األل

 اراألغو و  أريحاالفلسطينية بمحافظة زوجة الالحد من العنف الموجه ضد استراتيجيات الم وية ألهم 

 (. 4.4مرتبة حسب األهمية، وذل  كما هو واضح في الجدول رقم )

استراتيجيات مئوية ألهم (: المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب ال4.4جدول رقم )

 مرتبة حسب األهمية األغوارو أريحا  الفلسطينية بمحافظةزوجة الالحد من العنف الموجه ضد 

رقم 
المتوسط  استراتيجيات الحد من العنف الفقرة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

 الوزن النسبي
)% ( 

 83.6 1.05 4.18 الواقع لألمر واالستسالم الخضون 41
 67.6 1.39 3.38 الزو  مع الموضون مناقشة 40
 64.2 1.23 3.21 األهل من المساعدة طلب 42
 56.8 1.31 2.84 األقارب من المساعدة طلب 43
 55.4 1.32 2.77 األصدقاء من المساعدة طلب 44
 53.0 1.15 2.65 الدين رجال من المساعدة طلب 49
 52.4 1.17 2.62 المختصة النسوية المؤسسات من المساعدة طلب 50
 52.2 1.25 2.61 االجتماعية الشؤون  من المساعدة طلب 48
 52.2 1.31 2.61 القضاء إلى اللجوء 51
 51.4 1.19 2.57 األزوا  تأهيل دورة اجتياز 54
 50.2 1.29 2.51 الزو  عن االنفصال 52
 47.8 1.31 2.39 الطالق طلب 53
 46.8 1.28 2.34 الشرطة من المساعدة طلب 46
 46.4 1.24 2.32 المحلية اللجان من المساعدة طلب 47
 46.2 1.15 2.31 الجيران من المساعدة طلب 45
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حا أري الفلسطينية بمحافظةزوجة الالحد من العنف الموجه ضد استراتيجيات ( 4.4يوضح الجدول رقم )

 ناقشةلواقع، تاله ما لألمر واالستسالم مرتبة حسب األهمية، وقد جاء في مقدمتها: الخضون واألغوار

األهل، واألقارب، يم األصدقاء، وذل  كما هو واضح من  من المساعدة الزو ، فطلب مع الموضون

 المتوسطات الحسابية في الجدول أعاله.

 
 راسةنتائج فرضيات الد 3.4

 

 لى:و الفرضية الرئيسة األ  1.3.4

 زوجةالالعنف الموجه ضد  في درجة α ≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند المستو  

 لزوجين،ا بين العمري  والفارق  الزوا ، عند العمر :وفقًا لمتغيرات أريحا واألغوارالفلسطينية بمحافظة 

 ةودرج العمل، بقوة والعالقة السكن، ومكان العلمي، والمؤهل الزوا ، ونون الزوا ، سنوات وعدد

 .التدين

 ية التالية:ئيسة الفرضيات الفرعويتفرع عن الفرضية الر 

 لى:و الفرضية الفرعية األ  1.1.3.4

 زوجةةةةةالفةةةةي درجةةةةة العنةةةةف الموجةةةةه ضةةةةد  α  ≤0.05 ال توجةةةةد فةةةةروق ذات داللةةةةة إحصةةةةا ية عنةةةةد المسةةةةتو  

 تعز  لمتغير نون الزوا . أريحا واألغوارالفلسطينية بمحافظة 

لعنف الموجه ضد ( للفروق في درجة اt.testللتحق  من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار ت )

م دول رقما هو واضح في الجتعز  لمتغير نون الزوا ، وذل  ك أريحا واألغوار الفلسطينية بمحافظة زوجةال

(5.4.) 
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 زوجةال( للفروق في درجة العنف الموجه ضد t.test(: نتائج اختبار ت )5.4جدول رقم )

 تعزى لمتغير نوع الزواج األغوارو  أريحاالفلسطينية بمحافظة 

 العدد ع الزواجنو 
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 درجات الحرية
قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.92 2.89 194 تقليدي
361 4.767 0.000* 

 0.87 2.43 169 غير تقليدي
 إحصا ياً *دال 

  المسةتو   وجةود فةروق ذات داللةة إحصةا ية عنةد إلةى( 5.4تشةير المعطيةات الةواردة فةي الجةدول رقةم )

α≤ 0.05  تعز  لمتغيةر نةون  أريحا واألغوار الفلسطينية بمحافظة زوجةالفي درجة العنف الموجه ضد

الزوا ، لصةالح المبحويةات اللةواتي تةزوجن بطريقةة تقليديةة، اللةواتي كانةت درجةة العنةف الموجةه ضةدهن 

تكةةون الفرضةةية قةةد  وبةةذل  ،أعلةةى، وذلةة  كمةةا هةةو واضةةح مةةن المتوسةةطات الحسةةابية فةةي الجةةدول أعةةاله

 .رفضت

 
 الفرضية الفرعية الثانية: 2.1.3.4

 زوجةةةةةالفةةةةي درجةةةةة العنةةةةف الموجةةةةه ضةةةةد  α ≤ 0.05ال توجةةةةد فةةةةروق ذات داللةةةةة إحصةةةةا ية عنةةةةد المسةةةةتو  

 تعز  لمتغير العالقة بقوة العمل. أريحا واألغوار الفلسطينية بمحافظة

( للفةةروق فةةي درجةةة العنةةف الموجةةه ضةةد t.testللتحقةة  مةةن صةةحة هةةذه الفرضةةية تةةم اسةةتخدام اختبةةار ت )

تعةةز  لمتغيةةر العالقةةة بقةةوة العمةةل، وذلةة  كمةةا هةةو واضةةح فةةي  أريحةةا واألغةةوارالفلسةةطينية بمحافظةةة  زوجةةةال

 (.6.4الجدول رقم )
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ـــم ) ـــار ت )6.4جـــدول رق ـــائج اختب ـــف الموجـــه ضـــد t.test(: نت ـــي درجـــة العن ـــروق ف  زوجةةةةال( للف

 تعزى لمتغير العالقة بقوة العمل غوارأريحا واأل الفلسطينية بمحافظة

العالقة بقوة 
 العمل

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 درجات الحرية
قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 0.90 2.51 163 تعمل
361 3.021- 0.003* 

 0.93 2.81 200 ال تعمل
 *دال إحصا ياً 

   وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةا ية عنةةد المسةةتو   إلةةى( 6.4) تشةةير المعطيةةات الةةواردة فةةي الجةةدول رقةةم

α ≤0.05   تعةةز  لمتغيةةر  أريحةةا واألغةةوارالفلسةةطينية بمحافظةةة زوجةةة الفةةي درجةةة العنةةف الموجةةه ضةةد

العالقةةةة بقةةةوة العمةةةل، لصةةةالح المبحويةةةات غيةةةر العةةةامالت اللةةةواتي، اللةةةواتي كانةةةت درجةةةة العنةةةف الموجةةةه 

وبذل  تكون الفرضةية  ،من المتوسطات الحسابية في الجدول أعاله ضدهن أعلى، وذل  كما هو واضح

 قد رفضت.

 
 الفرضية الفرعية الثالثة: 3.1.3.4

زوجةةةةة الدرجةةةةة العنةةةةف الموجةةةةه ضةةةةد  فةةةةي α  ≤0.05 المسةةةةتو  ال توجةةةةد فةةةةروق ذات داللةةةةة إحصةةةةا ية عنةةةةد 

 تعز  لمتغير المؤهل العلمي. أريحا واألغوارالفلسطينية بمحافظة 

 one way analysis ofصةحة هةذه الفرضةية تةم اسةتخدام اختبةار تحليةل التبةاين األحةادي )للتحقة  مةن 

variance تعةةةز   أريحةةةا واألغةةةوار الفلسةةةطينية بمحافظةةةةزوجةةةة ال( للفةةةروق فةةةي درجةةةة العنةةةف الموجةةةه ضةةةد

 (.7.4لمتغير المؤهل العلمي، وذل  كما هو واضح في الجدول رقم )
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( one way analysis of variance) ليـل التبـاين األحـادي(: نتـائج اختبـار تح7.4) جدول رقم

تعــزى لمتغيــر  أريحــا واألغــوارالفلســطينية بمحافظــة زوجــة الللفــروق فــي درجــة العنــف الموجــه ضــد 

 المؤهل العلمي

 مصدر التباين
درجات 
 الحرية

 مجموع المربعات
متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

 3.235 9.704 3 بين المجموعات
 0.844 294.588 349 داخل المجموعات *0.010 3.832

 ----- 304.292 352 المجموع
 *دال إحصا ياً 

 

     وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند المستو   إلى( 7.4تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )

α  ≤0.05  تعز  لمتغير  ريحا واألغوارأالفلسطينية بمحافظة زوجة الفي درجة العنف الموجه ضد

يجاد مصدر هذه الفروق استخر  اختبار توكي وإل ،المؤهل العلمي، وبذل  تكون الفرضية قد رفضت

(Tukey test للفروق في درجة العنف الموجه ضد )أريحا واألغوار الفلسطينية بمحافظةزوجة ال 

 (.8.4كما هو واضح في الجدول رقم ) تعز  لمتغير المؤهل العلمي، وذل 

 
( للفــروق فــي درجــة العنــف الموجــه ضــد Tukey test(: نتــائج اختبــار تــوكي )8.4جــدول رقــم )

 تعزى لمتغير المؤهل العلمي أريحا واألغوارالفلسطينية بمحافظة زوجة ال

 بكالوريوس فأعلى دبلوم ثانوي  أساسي فما دون  المقارنات
 0.43758* 0.27987 0.19756  أساسي فما دون 

 0.24002 0.08231   ثانوي 
 0.15770    دبلوم

     بكالوريوس فأعلى
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زوجة الدرجة العنف الموجه ضد في ( أن الفروق 8.4تشير المقارنات الينا ية البعدية في الجدول رقم )

تعةةةز  لمتغيةةةر المؤهةةةل العلمةةةي كانةةةت بةةةين النسةةةاء ذوات المؤهةةةل  أريحةةةا واألغةةةوارالفلسةةةطينية بمحافظةةةة 

ون والبكةالوريوس فةأعلى، لصةالح األساسةي فمةا دون اللةواتي كانةت درجةة العنةف العلمي األساسةي فمةا د

 (. 9.4الموجه ضدهن أعلى، وذل  كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول رقم )

زوجة ال(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة العنف الموجه ضد 9.4جدول رقم ) 

 تعزى لمتغير المؤهل العلمي يحا واألغوارأر الفلسطينية بمحافظة 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي
 1.09 2.89 99 أساسي فما دون 

 0.66 2.69 107 يانوي 
 0.81 2.61 48 دبلوم

 1.00 2.45 99 بكالوريوس فأعلى

 

 الفرضية الفرعية الرابعة: 4.1.3.4

زوجةةةةة الفةةةةي درجةةةةة العنةةةةف الموجةةةةه ضةةةةد  α  ≤0.05 ة عنةةةةد المسةةةةتو  ال توجةةةةد فةةةةروق ذات داللةةةةة إحصةةةةا ي

 تعز  لمتغير مكان السكن. أريحا واألغوارالفلسطينية بمحافظة 

 one way analysis ofللتحق  من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )

variance تعز   أريحا واألغوارة بمحافظة الفلسطينيزوجة ال( للفروق في درجة العنف الموجه ضد

 (.10.4لمتغير مكان السكن، وذل  كما هو واضح في الجدول رقم )
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( one way analysis of variance) (: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي10.4) جدول رقم

مكان تعزى لمتغير  أريحا واألغوارالفلسطينية بمحافظة زوجة الللفروق في درجة العنف الموجه ضد 

 السكن

 مصدر التباين
درجات 
 الحرية

 مجموع المربعات
متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  31.083 62.167 2 بين المجموعات
44.279 

 
 0.702 252.720 360 داخل المجموعات *0.000

 ----- 314.886 362 المجموع
 *دال إحصا ياً 

 

      وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند المستو   إلى( 10.4جدول رقم )تشير المعطيات الواردة في ال

α ≤0.05   تعز  لمتغير  أريحا واألغوارالفلسطينية بمحافظة زوجة الفي درجة العنف الموجه ضد

مصدر هذه الفروق استخر  اختبار توكي  وإليجاد ،مكان السكن، وبذل  تكون الفرضية قد رفضت

(Tukey testللفروق في )  رأريحا واألغواالفلسطينية بمحافظة زوجة الدرجة العنف الموجه ضد 

 (.11.4تعز  لمتغير مكان السكن، وذل  كما هو واضح في الجدول رقم )

( للفروق في درجة العنف الموجه ضد Tukey test(: نتائج اختبار توكي )11.4جدول رقم )

 ر مكان السكنتعزى لمتغي أريحا واألغوار الفلسطينية بمحافظة زوجةال

 مخيم قرية مدينة المقارنات
 -1.10123* -0.21038  مدينة
 -0.89085*   قرية

    مخيم

 
درجة العنف الموجه ضد في ( أن الفروق 11.4تشير المقارنات الينا ية البعدية في الجدول رقم )

لنساء الساكنات في تعز  لمتغير مكان السكن كانت بين ا أريحا واألغوارالفلسطينية بمحافظة زوجة ال
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المدن والساكنات في المخيمات من جهة، وبين النساء الساكنات في القر  والساكنات في المخيمات 

من جهة أخر ، لصالح النساء الساكنات في المخيمات اللواتي كانت درجة العنف الموجه ضدهن 

 (. 12.4أعلى، وذل  كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول رقم )

  
زوجة ال(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة العنف الموجه ضد 12.4جدول رقم ) 

 تعزى لمتغير مكان السكن أريحا واألغوار الفلسطينية بمحافظة

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد مكان السكن
 0.72 2.39 71 مدينة
 0.99 2.60 117 قرية
 0.80 3.49 175 مخيم

 

 الفرضية الفرعية الخامسة: 5.1.3.4

زوجةةةةة الفةةةةي درجةةةةة العنةةةةف الموجةةةةه ضةةةةد  α  ≤0.05 ال توجةةةةد فةةةةروق ذات داللةةةةة إحصةةةةا ية عنةةةةد المسةةةةتو  

 تعز  لمتغير درجة التدين. أريحا واألغوار الفلسطينية بمحافظة

 one way analysis ofللتحقة  مةن صةحة هةذه الفرضةية تةم اسةتخدام اختبةار تحليةل التبةاين األحةادي )

variance تعةةةز   أريحةةةا واألغةةةوارالفلسةةةطينية بمحافظةةةة زوجةةةة ال( للفةةةروق فةةةي درجةةةة العنةةةف الموجةةةه ضةةةد

 (.13.4لمتغير درجة التدين، وذل  كما هو واضح في الجدول رقم )
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( one way analysis of variance) (: نتائج اختبار تحليل التباين األحادي13.4) جدول رقم

تعزى لمتغير درجة  أريحا واألغوارالفلسطينية بمحافظة زوجة الة العنف الموجه ضد للفروق في درج

 التدين

 مصدر التباين
درجات 
 الحرية

 مجموع المربعات
متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

  3.780 7.561 2 بين المجموعات
4.428 

 
 8540. 307.326 360 داخل المجموعات *0.013

 ----- 314.886 362 مجموعال
 *دال إحصا ياً   

 

 وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند المستو   إلى( 10.4تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم )

α≤0.05   تعز  لمتغير  أريحا واألغوارالفلسطينية بمحافظة زوجة الفي درجة العنف الموجه ضد

مصدر هذه الفروق استخر  اختبار توكي  وإليجاد ،درجة التدين، وبذل  تكون الفرضية قد رفضت

(Tukey test للفروق في درجة العنف الموجه ضد )أريحا واألغوارالفلسطينية بمحافظة زوجة ال 

 (.14.4تعز  لمتغير درجة التدين، وذل  كما هو واضح في الجدول رقم )

العنف الموجه ضد  ( للفروق في درجةTukey test(: نتائج اختبار توكي )14.4جدول رقم )

 تعزى لمتغير درجة التدين أريحا واألغوارالفلسطينية بمحافظة زوجة ال

 غير متدينة حد ما إلىمتدينة  متدينة المقارنات
 -0.23930 -0.30676*  متدينة

 0.06746   حد ما إلىمتدينة 
    غير متدينة

 
درجةةة العنةةف الموجةةه ضةةد فــي الفةةروق ( أن 14.4تشةةير المقارنةةات الينا يةةة البعديةةة فةةي الجةةدول رقةةم )

تعةةز  لمتغيةةر درجةةة التةةدين كانةةت بةةين النسةةاء المتةةدينات  أريحةةا واألغةةوارالفلسةةطينية بمحافظةةة زوجةةة ال
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حد ما اللواتي كانةت درجةة العنةف الموجةه ضةدهن  إلىحد ما، لصالح النساء المتدينات  إلىوالمتدينات 

  (.15.4ة في الجدول رقم )أعلى، وذل  كما هو واضح من المتوسطات الحسابي

 
زوجـة ال(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة العنف الموجه ضـد 15.4جدول رقم ) 

 تعزى لمتغير درجة التدين أريحا واألغوار الفلسطينية بمحافظة

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد درجة التدين
 0.96 2.50 142 متدينة
 0.94 2.80 174 حد ما ىإلمتدينة 

 0.68 2.74 47 غير متدينة

 

 الفرضية الفرعية السادسة: 6.1.3.4

بةةةين متغيةةةر العمةةةر عنةةةد الةةةزوا  ودرجةةةة  α  ≤0.05 ال توجةةةد عالقةةةة ذات داللةةةة إحصةةةا ية عنةةةد المسةةةتو  

 .رأريحا واألغوا الفلسطينية بمحافظةزوجة الالعنف الموجه ضد 

 ة:الفرضية الفرعية السابع 7.1.3.4

بةةةين متغيةةةر الفةةةارق العمةةةري بةةةين الةةةزوجين  α  ≤0.05 ال توجةةةد عالقةةةة ذات داللةةةة إحصةةةا ية عنةةةد المسةةةتو  

 .أريحا واألغوارالفلسطينية بمحافظة زوجة الودرجة العنف الموجه ضد 

 الفرضية الفرعية الثامنة: 8.1.3.4

سنوات الزوا  ودرجة العنف بين متغير عدد  α  ≤0.05 ال توجد عالقة ذات داللة إحصا ية عند المستو  

 .أريحا واألغوارالفلسطينية بمحافظة زوجة الالموجه ضد 

 standardizedللتحق  من صحة الفرضيات السابقة تم استخدام معامل االنحدار المعياري )

regression للعالقة بين متغيرات العمر عند الزوا ، والفارق العمري بين الزوجين، ودرجة العنف )

 (. 16.4، وذل  كما هو واضح في الجدول رقم )أريحا واألغوار الفلسطينية بمحافظةزوجة ال الموجه ضد
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( للعالقة بين standardized regression(: نتائج معامل االنحدار المعياري )16.4جدول رقم )

طينية الفلسزوجة المتغيرات العمر عند الزواج، والفارق العمري بين الزوجين، ودرجة العنف الموجه ضد 

  أريحا واألغواربمحافظة 

 المتغيرات العدد Beta  قيمة  الداللة اإلحصائية
 العمر عند الزواج 363 -0.195 *0.000
 العمري بين الزوجين الفارق  363 0.189 *0.000
 عدد سنوات الزواج 363 -0.156 *0.003

 *دال إحصا ياً 

 

     جةةود عالقةةة ذات داللةةة إحصةةا ية عنةةد المسةةتو  و  إلةةى( 16.4تشةةير المعطيةةات الةةواردة فةةي الجةةدول رقةةم )

α ≤0.05   بةين متغيةرات العمةر عنةد الةزوا ، والفةارق العمةري بةين الةزوجين، ودرجةة العنةف الموجةه ضةد

فقةةةد وجةةةدت عالقةةةة  ،، وبةةةذل  تكةةةون الفرضةةةيات قةةةد رفضةةةتأريحةةةا واألغةةةوارالفلسةةةطينية بمحافظةةةة زوجةةةة ال

أريحةةةا  الفلسةةةطينية بمحافظةةةةزوجةةةة الة العنةةةف الموجةةةه ضةةةد عكسةةةية بةةةين متغيةةةر العمةةةر عنةةةد الةةةزوا  ودرجةةة

الفلسةةةةطينية زوجةةةةة ال، بحيةةةةث كلمةةةةا قةةةةل العمةةةةر عنةةةةد الةةةزوا  ازدادت درجةةةةة العنةةةةف الموجةةةةه ضةةةةد واألغةةةوار

وقد وجدت عالقة عكسية أيضًا بين متغير عدد سنوات الزوا   ،والعكس صحيح ارأريحا واألغو بمحافظة 

، بحيةةث كلمةةا قلةةت عةةدد سةةنوات أريحةةا واألغةةوارلفلسةةطينية بمحافظةةة ازوجةةة الودرجةةة العنةةف الموجةةه ضةةد 

والعكةةس صةةحيح،  أريحةةا واألغةةوارالفلسةةطينية بمحافظةةة زوجةةة الالةةزوا  ازدادت درجةةة العنةةف الموجةةه ضةةد 

فةةي المقابةةل وجةةدت عالقةةة طرديةةة بةةين متغيةةر الفةةارق العمةةري بةةين الةةزوجين ودرجةةة العنةةف الموجةةه ضةةد 

رجةة ، بحيث كلما ازداد الفارق العمةري بةين الةزوجين ازدادت دأريحا واألغوارظة الفلسطينية بمحافزوجة ال

 والعكس صحيح.       أريحا واألغوارالفلسطينية بمحافظة زوجة الالعنف الموجه ضد 
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          الفصل الخامس

 ملخص النتائج واالستنتاجات والتوصيات

 مقدمة 1.5

اتها اسةةة واسةةتنتاجاتها مةةع األخةةذ بعةةين االعتبةةار أسةة لة الّدراسةةة وفرضةةييعةةال  الفصةةل الحةةالي نتةةا   الّدر 

يات وأهدافها إضافة لتحليل نتةا   الّدراسةة ومقارنتهةا بالدراسةات السةابقة إن وجةدت، وبلةورة بعةض التوصة

 استنادًا لنتا   الدراسة.

 

راسة ومناقشتها 2.5  ملخص نتائج الد 

 دراسةملخص النتائج المتعلقة بأسئلة ال 1.2.5

افظة في مح زوجة الفلسطينيةالدرجة العنف الموجه ضد ب ل المتعلقوال : ملخص نتائج السؤال األ أو 

 . أريحا واألغوار

كانةةت  أريحةةا واألغةةوارالفلسةةطينية بمحافظةةة زوجةةة اليتضةةح مةةن النتةةا   أن درجةةة العنةةف الموجةةه ضةةد 

شكاله المختلفة، وهذه النتيجة % من النساء المبحويات تعرضهن للعنف بأ53.6متوسطة، حيث أكدت 

 (.2002) يضا مع دراسة العوادأ، وتتف  (2014) تتف  مع ما جاء في دراسة شاهين
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االعتةةةراث  أو اإلفصةةةاهالكييةةةر مةةةن النسةةةاء رفضةةةت  ن  أ إلةةةى وتعةةةزو الباحيةةةة الدرجةةةة المتوسةةةطة للعنةةةف

نقة  التقةارير عةن  ىإلةباإلضةافة  ،مةانلعةدم ضةمان الخصوصةية واأل ،بتعرضها للعنف من قبةل الةزو 

وصةعوبة قيةاس مةد  ، (Banat & Rimawi, 2014) العنةف  فةي مجتمةع أبةوي وهيمنةة ذكوريةة متسةلطة

في المجتمةع الفلسةطيني بسةبب اليقافةة العربيةة السةا دة، وعةدم وجةود أي ويةا    المرأةانتشار العنف ضد 

 ,Banatدراسةة  ، كمةا ورد فةيأةالمر بيانات لعدد الحاالت التي تم ارتكابها أعمال عنف ضد  أورسمية 

 النظرية البطريركية(. (والذكورية األبوية جاء في النظرية ، ويتف  ذل  مع ما((2015

 
 فــيزوجــة الفلســطينية الالعنــف الموجــه ضــد  بأســبابالمتعلــق  ثانيــا: ملخــص نتــائج الســؤال الثــاني

 .أريحا واألغوارمحافظة 

مرتبةةة حسةةب  أريحةةا واألغةةواربمحافظةةة لفلسةةطينية زوجةةة االلخصةةت نتةةا   أسةةباب العنةةف الموجةةه ضةةد 

 يف الذكورية القيم الزو ، تاله سيطرة زوجته، فعصبية على الزو  األهمية، وقد جاء في مقدمتها: غيرة

 . األبناء تربية على ، واالختالثالمرأة على الرجل بقوامة للدين الخاط  الفلسطيني، فالفهم المجتمع

 
( لمناقشة أعلى خمس فقرات، وأقل فقرة في المتوس  الحسابي والوزن 2.4) الجدول إلىوبالرجون 

 النسبي كانت النتا   كما يأتي:

 %، وتعزو الباحية ذل 65على وزن بنسبة أ زوجته" حصلت على  على الزو  لى "غيرةو الفقرة األ -1

 إلىة ضافباإل ناث،كور عن اإلية واالجتماعية للعا لة الفلسطينية، والتي تميز الذسر التنش ة األ إلى

بة ود نسلوج أريحا واألغواراليقافة السا دة في المجتمع الفلسطيني، والتي تزداد حدتها في محافظة 

 ذكوريةوال األبوية جاء في النظرية ويتف  ذل  مع ماكبيرة من التجمعات البدوية والمخيمات فيها. 

 .النفسي التحليل نظريةو  ،النظرية البطريركية()
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سةةباب عصةةبية أل أو  ن  أ%، وتعتقةةد الباحيةةة 61ت علةةى نسةةبة "عصةةبية الةةزو " حصةةل الفقةةرة اليانيةةة -2

. الزو  هو غياب الوازن الديني، فقد حث ديننا الحنيف على عدم الغضب لما له من عواقب وخيمة

﴾تعةةالىقةةال  ةةن  الن ةةاس  ةةاف ين  ع  ةةْي   و اْلع  ين  اْلغ  م  يةةه صةةلى هللا عل وقةةال (.134عمةةران،  آل) : ﴿و اْلك ةةاظ 

 ،تصةرث مةةدمر إلةةىأد   ،فكةم مةةن بيةت انهةةار بسةبب غضةةب شةديد وسةلم "ال تغضةةب ولة  الجنةةة"،

يضةا مةن العةادات المكتسةبة فةي التربيةة فةي أوتعتبةر العصةبية  ،وكم من زوا  تفسخ بسبب الغضةب

ب ة يتصةةةةف فيهةةةةا األأسةةةةر الفلسةةةةطينية بخاصةةةةة، فنشةةةةأة الطفةةةةل فةةةةي  سةةةةرالعربيةةةةة بعامةةةةة، واأل سةةةةراأل

سةةباب الغيةةةر حةةد  األا  تكةةرار هةةةذا المشةةهد فةةي المسةةةتقبل، و عةةل عنةةده اسةةةتعداد كبيةةر لبالعصةةبية، تج

علةةةى الحيةةةاة اليوميةةةة  اإلسةةةرا يليمباشةةةرة فةةةي المجتمةةةع الفلسةةةطيني هةةةو التةةةأيير المباشةةةر لالحةةةتالل 

ذاللوحصار  إفقارللفلسطيني، وما يصاحبه من   إلةى، للرجال والنساء على حد سواء، مما يؤدي وا 

 ته خاصةةة الزوجةةة.أسةةر ف ومضةةاعفة آيةةاره، ممةةا يةةنعكس علةةى عصةةبية الةةزو  علةةى اسةةتبطان العنةة

 .اإلحباط نظرية، و الصران نظريةويتف  ذل  مع 

%، وتعزو الباحية 58الفلسطيني" وكانت بنسبة  المجتمع في الذكورية القيم سيطرةالفقرة اليالية " -3

والحيلولة دون  المرأةالرجل على العالقة غير المتكاف ة والتي تساعد على بقاء سيطرة  إلىذل  

نفسها،  المرأةمن قبل المجتمع وحتى  المرأة إلىذل  طبيعة النظرة  إلىنهوضها بالكامل، أضف 

وحقوقها ومكانتها خاصًة  المرأةومنظومة العادات والتقاليد السا دة في المجتمع والتي تقلل من شأن 

أن مجتمعنا  (،(Banat, 2015راسة ويتف  ذل  مع ما جاء في د ،في المجتمعات العربية

الفلسطيني، هو مجتمع أبّوي، يعلي من شأن الذكر على حساب األنيى، ويتجلى ذل  في مناحي 

من حجم ونوعية الفروقات  وفي العمل وقد عزّز هذا التمييز الحياة كافة، في البيت وفي الشارن

 القيم وهيمنة في تعزيز سيطرةفي التمتع بالحقوق واالمتيازات بين كال الجنسين، مما ساهم 
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 والذكورية األبوية ويتف  ذل  مع ما جاء في النظريةالفلسطيني.  بوي األ المجتمع في الذكورية

 النظرية البطريركية(.(

 ن  أر  أ%، 58" حصةلت علةى نسةبة المةرأة علةى الرجةل بقوامةة للةدين الخةاط  الفقةرة الرابعةة "الفهةم -4

ي سف واقع كيير من الرجال ممن جهلوا الحكم الشةرعمع األ وامة،للدين باستخدام الق الخاط الفهم 

ق علمةةةوا الحكةةةم الشةةةرعي إال أنهةةةم تجةةةاهلوا، فجعلوهةةةا تبريةةةرا إلذالل وانتهةةةا  حقةةةو  أولتلةةة  الوظيفةةةة، 

فالقوامةةةةة فةةةةي اللغةةةة مةةةةن قةةةةام علةةةةى الشةةةةيء يقةةةوم قيامةةةةًا،  أي حةةةةاف  عليةةةةه وراعةةةةى  ،ومكانتهةةةةا المةةةرأة

وهةةو الةةذي يقةةوم علةةى شةةأن شةةيء ويليةةه، ويصةةلحه، والقةةيم هةةو السةةيد،  ،مصةةالحه، ومةةن ذلةة  القةةيّ م

ما الحكةيم عنةد فالشةرن .وليهةا ألنةه يقةوم بأمرهةا ومةا تحتةا  أوهو زوجها  المرأةوسا س األمر، وقيم 

لةةم يجعةةل ذلةة  مطلقةةًا يسةةتغله الرجةةال فةةي إذالل  وتعةةالىجعةةل القوامةةة بيةةد الرجةةل بحكمتةةه سةةبحانه 

دن كل د تل  الوظيفة بضواب  وقيود تر يه أنفسهم، بل قي  هف  أهوا هم وما تشتالنساء والتحكم بهن، و 

 القاعةدة وجةاءت  .والحة  مةن قةدرها، وسةلبها حقوقهةا المةرأةمن يستغل تل  الوظيفة الشرعية إلهانةة 

ةةاء  ﴿: وتعةةالىالشةةرعية العظيمةةة فةةي هةةذا قةةول هللا سةةبحانه  س  ل ةةى النّ  ةةون  ع  ةةال  ق و ام  ةةا ف   الرّ ج  ةةب م  ل  َّللا   ض 

ةةةْن أ ْمةةةو ال ه مْ  ةةةوا م  ق  ةةةا أ ْنف  ب م  ل ةةةى ب ْعةةةض  و  ْم ع  ةةةه  م علةةةى زوجتةةةه، أمةةةين الزو  قةةةيّ فةةة  .(34 ، )النسةةةاء،﴾ب ْعض 

 المةةةرأةليسةةةت القوامةةةة مسةةةحًا لشخصةةةية  عليهةةا، يتةةةولى أمرهةةةا ويصةةةلح حالهةةةا، يحوطهةةةا ويعتنةةةي بهةةةا،

نما هي مع  نة ومؤازرة ورعاية.او بالكلية، وا 

 ن  أمةن وجهةة نظةر الباحيةة،  %،56 بنةاء" وكانةت بنسةبةاأل تربيةة علةى خامسةة "االخةتالثالفقةرة ال -5

االتفاق والتكامل بةين  ب، لذا فانم واألعملية مشتركة بين األوتلبية متطلباتهم اليومية بناء تربية األ

ء بةةين ميةةة حيةةث ال تتضةةارب اآلراهمةةرا فةةي غايةةة األأبنا همةةا يعةةد أفةةي تربيةةة ب م ودور األدور األ

د ويظةل الو كبيةر علةى نفسةية األ اً أيةر بنةاء ممةا يتةر  مةام األأحةدهما أبوين فيضعف ذل  شخصةية األ

 أكيربناء من ويعتبر االختالث على تربية األ ،مهاتأيصبحوا آباء و  نأمعهم في حياتهم حتى بعد 
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بنةةةاء تربيةةةة األاألم ب أوحةةةد الطةةةرفين األب أا وظهةةةورا فعنةةةدما يقةةةوم أيةةةر وأبلغهةةةا  سةةةرالمشةةةاكل فةةةي األ

وذلةة  الفكةةر بطريقةةة مختلفةةة قةةد  ،بأسةةلوب وفكةةر معةةين، ويةةأتي الطةةرث اآلخةةر ليةةنقض هةةذه التربيةةة

العنةةف مةةن قبةةل الةةزو  باتجةةاه الزوجةةة  إلةةىالمشةةاكل وقةةد يةةؤدي  إلةةىتصةةل حةةد التضةةاد ممةةا يةةؤدي 

وث مشةاكل حةد إلةىة، وهذا التناقض في أسلوب التربية يةؤدي سر في األ رباعتباره المهيمن والمسيط

 واألسةةوأعاطفيةة لةد  الطفةةل وعةدم قةةدرة الطفةل علةةى التمييةز بةين الحةة  والباطةل والصةةواب والخطةأ، 

ويتفةة  ذلةة  مةةع  وتكةةرار العنةةف ليبقةةى العنةةف فةةي حلقةةة مغلقةةة. اآلبةةاءبنةةاء وتقليةةد األ أيرتةةمةةن ذلةة  

 .النفسي التحليل نظرية

صةلت علةى أقةل متوسة  حسةابي ووزن %، ح44الجيةران"  مةع المشةاكل " كيةرة الفقةرة الياليةة عشةر -6

ن و االعالقةةات االجتماعيةةة فةةي المجتمةةع الفلسةةطيني تتسةةم بالتعةة ن  أ إلةةىنسةةبي، وتعةةزو الباحيةةة ذلةة  

وتةةزداد هةةذه  ،فةةراهواأل حةةزان، فهةةم يتشةةاركون فةةي األفةةراد المجتمةةع وخاصةةة الجيةةرانأوالتشةةار  بةةين 

 حضرة. العالقة قوة في الريف والمخيمات وتضعف في المناط  المت

 
لى، والتي حققت أعلةى متوسة  حسةابي ووزن نسةبي هةي مؤشةرات و أن الفقرات الخمس األ الباحية ر  وت

التمييةز والنظةرة  إلةى باإلضةافةتدل على اليقافة السا دة في المجتمع الفلسطيني وهيمنةة وتسةل  الةذكور، 

لممكةةن بذلةةه لتغييةةر الصةةورة النمطيةةة والتةةي تميّةةل عا قةةًا وتحةةّديًا كبيةةرًا أمةةام أي جهةةد مةةن ا ،للمةةرأةالدونيةةة 

السا دة عن طبيعة العالقات واألدوار المجتمعية بين كال الجنسين، وانعدام االحترام المتبادل وعدم تفهم 

العاطفةةةة واسةةةتخدامها كمبةةةةرر  إلةةةىذلةةةة  شةةةيون االحتكةةةام  إلةةةىالنفسةةةية، يضةةةاث  المةةةرأةالرجةةةل لحاجةةةات 

ي، الذي لم يزل يعد وسةيلة مقبولةة فةي عمليةة التنشة ة ر سلممارسة العنف ضد النساء، خاصة العنف األ

 أووخضةةةوعها والةةةذي يبةةةرره عةةةدم وجةةةود دعةةةم  المةةةرأةن استسةةةالم أجتماعيةةةة والعالقةةةات الزوجيةةةة، كمةةةا اال

ت النتةا   التةي حصةل ن  أونالحة   ،حماية لها وألبنا ها، ساهم فةي تزايةد هةذا العنةف أوقوانين  أومساندة 
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القول من غيرة الزو  علةى زوجتةه، وعصةبيته، وسةيطرة القةيم الذكوريةة، والفهةم على وزن تؤيد هذا أ على 

ن دلةةت علةةى شةةيء، إبنةةاء، جميعهةةا مؤشةةرات ة األيةةعلةةى ترب االخةةتالث إلةةىللقوامةةة، باإلضةةافة  الخةةاط 

عطةي تفسةيرات لهةذه تدل على وجود مشكلة اجتماعيةة يقافيةة تتطلةب االهتمةام بهةا وبمتغيراتهةا التةي قةد ت

نمةةاط السةةكانية التابعةةة بخاصةةة بسةةبب األ أريحةةا واألغةةواروتةةزداد حةةدتها فةةي محافظةةة  بعادهةةا،أو  المشةةكلة

 للمحافظة من الريف والمجتمع البدوي المحاف  والمخيمات.

 
 فــيالزوجــة الفلســطينية بأشــكال العنــف الموجــه ضــد ثالثــا: ملخــص نتــائج الســؤال الثالــث المتعلــق 

 .  أريحا واألغوارمحافظة 

مرتبةةةة حسةةةب  أريحةةةا واألغةةةوارالفلسةةةطينية بمحافظةةةة زوجةةةة الأشةةةكال العنةةةف الموجةةةه ضةةةد  ا  نتةةة تأشةةةار 

 رغباتها الزوجة، وحرمانها من ممارسة وجه في األهمية، وقد جاء في مقدمتها: الضرب باليد، والصرا 

 هانة والشتيمة، والسخرية منها.ماتها، تاله تجاهل وجودها، يم اإلواهتما

( لمناقشةةة أعلةةى خمةةس فقةةرات، وأقةةل فقةةرة فةةي المتوسةة  الحسةةابي والةةوزن 4.3) لالجةةدو  إلةةىوبةةالرجون  

 النسبي كانت النتا   كما يأتي:

 العنةف،شةكال أعلةى درجةة فةي ت األ%، وكان57لى "الضرب باليد"، حصلت على معدل و الفقرة األ -1

ن مةةةن قبةةةل الةةةزو ، وتتفةةة  مةةةع دراسةةةة شةةةاهي المةةةرأةوتعبةةةر عةةةن العنةةةف الجسةةةدي الةةةذي تتعةةةرض لةةةه 

%، ويعةةزو شةةاهين انخفةةاض نسةةبة 50العنةةف الجسةةدي بنسةةبة  إلةةى( حيةةث تتعةةرض النسةةاء 2014)

يار الجسدية، ومن مرهم، وخشيتهم من ظهور اآلأكشاث من ان األزوا خوث  إلىالجسدية  اإلساءة

 يار العنف الجسدي من اآلخرين.آ إلىيم التعرث 

(، وحرمانهةا مةن 54.4الزوجةة بنسةبة ) وجةه يفة والصةرا  ربعةة المتتاليةة وهةي،ما باقي الفقةرات األأ -2

هانةةة (، يةةم اإل52.2) (، تالهةةا تجاهةةل وجودهةةا بنسةةبة52.8رغباتهةةا واهتماماتهةةا بنسةةبة ) ممارسةةة
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 المةرأةشكال العنةف النفسةي، وتتفة  الفقةرة الياليةة، حرمةان أتعبر عن ، فهي (52%) والشتيمة بنسبة

مةةن  المةةرأةحرمةةان  إلةةى تأشةةار ( حيةةث 2002د )مةةن ممارسةةة رغباتهةةا، مةةع مةةا جةةاء فةةي دراسةةة العةةوا

هانةةة والشةةتيمة والتةةي تعبةةر عةةن العنةةف كمةةا تتفةة  الفقةةرة الرابعةةة، اإل ،(56%) ةبالخةةرو  للعمةةل بنسةة

 .(51%) ( حيث بلغت نسبة2002اللفظي، مع ما جاء في دراسة العواد )

الباحية ذل  بخةوث  ، وتفسر(32%)الفقرة اليامنة والعشرون "الحرق" حصلت على اقل وزن بنسبة  -3

شةةكال أن تتسةةتر علةةى جميةةع أالزوجةةة ممكةةن  ن  مةةره، ألأفضةةاه الةةزو  مةةن ظهةةور هةةذه العالمةةات وان

ن تحةةةدث لهةةةا، أممكةةةن مةةةن ال ن تسةةةتره لمضةةةاعفاته التةةةيأولكةةةن هةةةذا الشةةةكل مةةةن الصةةةعب  ،العنةةةف

 ر ممةاو االتةز طبيعة المجتمع التشاركي والعالقات االجتماعية التي تتصف بالتواصل و  إلى باإلضافة

 صديقاتها. أومر الزو  من جاراتها أسيفضح 

 
 زوجــةالالحــد مــن العنــف الموجــه ضــد اســتراتيجيات  ملخــص نتــائج الســؤال الرابــع المتعلــق: رابعــا  

 .أريحا واألغوارفي محافظة الفلسطينية 

، ألغةوارأريحةا واالفلسةطينية بمحافظةة زوجةة الالحةد مةن العنةف الموجةه ضةد استراتيجيات ظهرت نتا   أ

 في التصدي للعنف الذي تتعرض له. المرأةستراتيجيات التي تتبعها اإل

 الواقع، تاله مناقشة لألمر واالستسالم وهي مرتبة حسب األهمية، وقد جاء في مقدمتها: الخضون

 األهل، واألقارب، يم األصدقاء.  من المساعدة الزو ، فطلب مع الموضون

شة أعلى خمس فقرات، وأقل فقرة في المتوس  الحسابي والوزن ( لمناق4.4) الجدول إلىوبالرجون 

 :كاآلتيالنسبي كانت النتا   

%، وتعةةةزو الباحيةةةة 83 حصةةةلت علةةةى نسةةةبة، الواقةةةع" لألمةةةر واالستسةةةالم لةةةى "الخضةةةونو الفقةةةرة األ -1

قانون، في حال خرجت  أودعم لها  أوتيقنها من عدم وجود مساندة  إلىواستسالمها  المرأةخضون 



 

 

94 

تها أسةةر تضةةحيتها بنفسةةها خوفةةا علةةى  إلةةىضةةافة إأي مؤسسةةة حكوميةةة،  إلةةىها وتوجهةةت عةةن صةةمت

 تأشةار حيث  (،2002ويتف  ذل  مع ما جاء في دراسة العواد ) ،حرمانها منهم أوبنا ها أوضيان 

ة سةليمة سةر التضحية بأهدافها ومباد ها ومتطلباتها الشخصية مقابل بقةاء األ إلىتعمد  المرأةأن  إلى

 (Banat, 2015)يضًا مع ما جاء في دراسةةأعلى صورتها االجتماعية، ويتف  ارة خوفًا غير منه

المسةاعدة  أون تطلةب التعةويض أتعرضةت  للضةرب  التةي المةرأةحيث ذكةر أنةه مةن الصةعب علةى 

 .النفسي التحليل ، ويتف  ذل  مع نظريةمانلعدم ضمان الخصوصية واأل

خةةوث  ن  أ%، تعتقةةد الباحيةةة 67 صةةلت علةةى نسةةبة " حالفقةةرة اليانيةةة "مناقشةةة الموضةةون مةةع الةةزو  -2

نهةةا هةةي المذنبةةة حتةةى لةةو كانةةت الضةةحية، وفةةي غيةةاب أي أمةةن الرجةةل ونظةةرة المجتمةةع لهةةا ب المةةرأة

لةةة حةةل المشةةكلة بمناقشةةة و امح إلةةى أتها، تلجةةأسةةر جةةل المحافظةةة علةةى أدة مةةن المجتمةةع، ومةةن مسةةان

 ن تجد لها حاًل.أمل أالزو  على 

%، 64هةل بنسةبة دة مةن األة، الرابعةة، والخامسةة، وهةي علةى التةوالي، "طلةب المسةاعالفقرات اليالية -3

 إلةةىتعةةزو الباحيةةة لجةةوء الزوجةةة  %،55صةةدقاء بنسةةبة مةةن األ أو%، 56 قةةارب بنسةةبةمةةن األ أو

لتهةةا بعةةد مناقشةةة الموضةةون مةةع و افشةةل مح إلةةىصةةدقاء لطلةةب المسةةاعدة، األ أوقةةارب األ أوهةةل األ

وجيةة المشةاكل الز  أون مشةكلة العنةف أيد السا دة واليقافة التي تعتبر والتقال وبسبب العادات الزو ،

 األصةدقاءبعةد حةد أهةل وعلةى ة واألسر حد من خار  نطاق األخا  وداخلي وال يسمح أل هي شان

لة  ذ، ويتفة  ية لتشابه اليقافةة والعةادات فيهةاغلب الدراسات العربأ المقربون للتدخل، ويتف  ذل  مع 

 النظرية البطريركية(. (والذكورية األبوية مع النظرية

قل متوس  حسابي ووزن أ"، حصلت على "طلب المساعدة من الجيران واألربعينالفقرة الخامسة  -4

 إلى لجأت إذانه %، من وجهة نظر الباحية، السبب الر يسي هو الخوث من الزو ، أل46نسبي، 
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 أكيرتعنيف الزوجة  إلى، مما يؤدي تدخل الجيران إلىطلب المساعدة من الجيران سيؤدي ذل  

 بالتدخل فيه. ألحدنه يعتبر ذل  شان عا لي وال يسمح من قبل الزو  أل

 
 ملخص النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة: 2.2.5

راسـة لدرجـة العنـف الموجـه ضـد  :الأو  فـي ية زوجـة الفلسـطينالملخص النتائج المتعلقة بفرضـيات الد 

 .أريحا واألغوارمحافظة 

فةةي درجةةة العنةةف  α  ≤0.05 وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةا ية عنةةد المسةةتو   إلةةىشةةير النتةةا   ت -1

تعةةةةز  لمتغيةةةر نةةةةون الةةةةزوا ، لصةةةةالح  أريحةةةةا واألغةةةةوارالفلسةةةةطينية بمحافظةةةة زوجةةةةة الالموجةةةه ضةةةةد 

 المبحويات اللواتي تزوجن بطريقة تقليدية، اللواتي كانت درجة العنف الموجه ضدهن أعلى، وبذل 

 رضية قد رفضت. تكون الف

يعتبةةةر الةةةزوا  نظةةةام اجتمةةةاعي فةةةي كافةةةة المجتمعةةةات اإلنسةةةانية، كونةةةه وسةةةيلة لتحقيةةة  اإلشةةةباعات 

بيةة التةي ة أو الجماعةة القراسةر فاأل األسرة،وهو الخطوة األولى لبناء  واالجتماعية،الغريزية والنفسية 

ختيةار شةري  الحيةاة، ولعةل ينتمي إليها الفةرد هةي التةي ترسةم وجهةة نظرتةه حةول الةزوا ، وأسةلوب ا

 ة تحتف  بحة سر ومنها المجتمع العربي الفلسطيني، فاأل هذا يكون واضحًا في المجتمعات التقليدية

 اتخاذ القرار النها ي في شخ  زو  المستقبل للعضو فيها، ويسمى هذا بالزوا  الةداخلي التقليةدي

 (. 1983)الخولي، 

يعطةةةي فرصةةةة كافيةةةة للتعةةةارث بةةةين الةةةزوجين واختيةةةار  ن هةةةذا النةةةون مةةةن الةةةزوا  الأالباحيةةةة  وتةةةر  

الشري  المناسب فكريا واجتماعيةا وعاطفيةًا مقارنةة بةالزوا  غيةر التقليةدي الةذي يسةمح بمجةال أكبةر 

للتعارث بين الةزوجين، واختيةار أفضةل قةا م علةى التوافة  الفكةري وتفهةم اآلخةر، ومناقشةة المشةاكل 
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 الزوجةةييجةةابي علةةى التوافةة  إزوجين، ممةةا يةةنعكس بشةةكل  بةةين الةةية التةةي قةةد تحةةث مسةةتقبالً سةةر األ

 ة.سر وبالتالي تقل درجة العنف الموجه ضد المرأة في األ

فةةي درجةةة العنةةف  α  ≤0.05 وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةا ية عنةةد المسةةتو   إلةةىالنتةةا    تأشةةار  -2

ح العمةل، لصةال تعز  لمتغير العالقة بقةوة أريحا واألغوارالفلسطينية بمحافظة زوجة الالموجه ضد 

المبحويات غير العامالت، اللواتي كانت درجة العنف الموجه ضدهن أعلى، وبذل  تكون الفرضية 

ارتفةةان نسةةب ظهةةرت الدراسةةة أ(، حيةةث 2004جةةة مةةع دراسةةة بوزبةةون )وتتفةة  هةةذه النتي ،قةةد رفضةةت

العاملةةة العنةف بةةين النسةاء غيةةر العةامالت مقارنةةة بالزوجةات العةةامالت، فةالعنف ضةةد الزوجةة غيةةر 

وهنةةا  عالقةةة عكسةةية بةةين معةةدل الةةدخل لةةد  الزوجةةة ونسةةبة  ،ةسةةر يةةرتب  بالعامةةل االقتصةةادي لأل

يضةا مةع أ. وتتفة  التعرض للعنف، فكلما زاد معدل دخةل الزوجةة كلمةا قةل احتمةال تعرضةها للعنةف

 إلةةى اإلسةةاءةفةةروق دالةةة إحصةةا يًا فةةي مسةةتو   وجةةودإلةةى  تأشةةار (، حيةةث 2010دراسةةة الصةةبان )

كمةةا تتفةة  مةةع دراسةةة أبةةو نجيلةةه  ،وجةةة بةةاختالث عمةةل الزوجةةة لصةةالح الزوجةةات غيةةر العةةامالتالز 

 . (Banat, 2015) ودراسة، (2014(، ودراسة شاهين )2006)

وهةةذا هميةةة الجانةةب االقتصةةادي فةةي الحيةةاة االجتماعيةةة، أ هةةذا يةةدل علةةى  ،ومةةن وجهةةة نظةةر الباحيةةة

جتماعيةة حةول أهميةة العامةل االقتصةادي فةي البنةاء إليةه مةاركس فةي النظريةة اال أشةاريتف  مع مةا 

وعلةى الةرغم مةن انخفةاض مشةاركة المةرأة  ،االجتمةاعي ودوره فةي الةتحكم فةي كافةة جوانةب المجتمةع

الفلسةةطينية فةةةي سةةةوق العمةةةل مقارنةةةة بالرجةةةل فةةةي المجتمةةةع الفلسةةةطيني بعامةةةة وفةةةي محافظةةةة أريحةةةا 

لية اقتصادية، ومساندة اجتماعية، بالذات وأنها أن عمل المرأة يعطيها استقال إلىواألغوار بخاصة 

ية فةةةي ظةةةل الظةةةروث المعيشةةةية الصةةةعبة فةةةي المجتمةةةع سةةةر تشةةةار  الرجةةةل فةةةي تغطيةةةة النفقةةةات األ

ة الفلسةةةطينية فةةةي منطقةةةة أريحةةةا واألغةةةوار بخاصةةةة جةةةراء انتشةةةار البطالةةةة سةةةر الفلسةةةطيني بعامةةةة واأل
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جةابي علةى نظةرة الرجةل لهةا كشةري  حقيقةي يإالمعيشة، األمر الةذي يةنعكس بشةكل وارتفان تكاليف 

 ة وتطويرها والمحافظة على بقا ها مما يحد من حجم العنف الموجه ضدها.   سر في بناء األ

فةةي درجةةة العنةةف  α  ≤0.05 وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةا ية عنةةد المسةةتو   إلةةىتشةةير النتةةا    -3

تغيةةر المؤهةةل العلمةةي، وبةةذل  تعةةز  لم أريحةةا واألغةةواربمحافظةةة زوجةةة الفلسةةطينية الالموجةةه ضةةد 

 ،وكانةةةةةت بةةةةةين النسةةةةةاء ذوات المؤهةةةةةل العلمةةةةةي األساسةةةةةي فمةةةةةا دون  ،تكةةةةةون الفرضةةةةةية قةةةةةد رفضةةةةةت

والبكالوريوس فأعلى، لصالح األساسي فما دون اللواتي كانت درجةة العنةف الموجةه ضةدهن أعلةى، 

تو  تعلةيم وجود عالقة عكسية بين مس إلىتوصلت حيث  (،2004ويتف  ذل  مع دراسة بوزبون )

الزوجةةةة وبةةةين نسةةةب التعةةةرض للعنةةةف مةةةن قبةةةل الةةةزو ، فكلمةةةا انخفةةةض مسةةةتو  تعلةةةيم الزوجةةةة كلمةةةا 

 وجةود ظهةرتأ(، حيةث 2010الصةبان )يضةا مةع دراسةة أزدادت نسةبة تعرضةها للعنةف. وتتفة  ا

 لصةالح الزوجةة، تعلةيم بةاختالث مسةتو   الزوجةة إلةى اإلسةاءة مسةتو   فةي إحصةا ياً  دالةة فةروق 

(، 2014ودراسةةة شةةاهين )(، 2006دراسةةة أبةةو نجيلةةه )كمةةا يتفةة  مةةع .المتعلمةةات رغيةة الزوجةةات

 هميةةً أ ن للتعلةيم أتةر  الباحيةة  (Stickley et al., 2008) دراسةةو ، (Banat, 2015) ودراسةة

لةم  األمةور إلةىفي تكوين شخصية الفرد وتغيير يقافته وتفكيةره ونظرتةه  كبيرةً  ، كمةا قةال الشةاعر "الع 

مةةاد  ل هةةا ي بنةةي ب يو  ةةزّ  والك ةةرم "، و  --تةةًا ال ع  م  ب يةةت  الع  هةةل  ي هةةد  جيةةل  تنشةة المتعلمةةة الميقفةةة  المةةرأةوالج 

وكمةةا قةةال  كملةةه،بأخةةالق الحميةةدة، ممةةا يسةةاهم فةةي تنميةةة المجتمةةع هةةا علةةى األءبناأوتربةةي  ،ميقةةف

أه فإنمةةا تيقةةف مةةر اواحةةدا وعنةةدما تيقةةف عنةةدما تيقةةف رجةةاًل تكةةون قةةد يقفةةت فةةردًا "الفيلسةةوث سةةقراط 

ن تساهم في كسر حلقة العنةف أالطفل رجل المستقبل والتي يمكن  فهي التي تربي"، عا لة بأكملها

ن أالمتعلمةةة والميقفةةة ممكةةن  المةةرأةدرا  لديةةه، و إلافةةي المسةةتقبل مةةن خةةالل غةةرس القةةيم والمعرفةةة و 

ضةافة إوجهةا، فضةل مةع ز أ اتصةالحكمةة وبصةيرة فةي حةل المشةكالت، ولةديها مهةارات  أكيرتكون 

عنف الزو  ضد زوجته، ولكنه معرفتها بحقوقها وواجباتها، بالرغم من ذل  لم يكن العلم رادن ل إلى
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أن المةرأة  رغةم وفةي الواقةع، سةباب التةي تسةاهم فةي خفةض معةدالت العنةف.حةد األأن يكون أيمكن 

نةف الموجةه حد كبير بعض الخصا   والسمات التي تةرفض بموجبةه الع إلىالمتعلمة قد اكتسبت 

أن هةةذا الةةوعي والةةرفض للعنةةف لةةم يقةةض علةةى ظةةاهرة العنةةف الموجةةه ضةةدها، آخةةذين  إلةةىضةةدها، 

 بعين االعتبار تركيبة المجتمع األبوي الفلسطيني.     

فةةةي درجةةةة العنةةةف  α  ≤0.05 ظهةةةرت النتةةةا   وجةةةود فةةةروق ذات داللةةةة إحصةةةا ية عنةةةد المسةةةتو  أ -4

تعز  لمتغيةر مكةان السةكن، وبةذل  تكةون  حا واألغوارأريبمحافظة زوجة الفلسطينية الالموجه ضد 

وكانت بةين النسةاء السةاكنات فةي المةدن والسةاكنات فةي المخيمةات مةن جهةة،  ،الفرضية قد رفضت

وبةةةين النسةةةةاء السةةةةاكنات فةةةي القةةةةر  والسةةةةاكنات فةةةي المخيمةةةةات مةةةةن جهةةةة أخةةةةر ، لصةةةةالح النسةةةةاء 

جةةه ضةةدهن أعلةةى، تليهةةا القةةر ، والنسةةبة السةةاكنات فةةي المخيمةةات اللةةواتي كانةةت درجةةة العنةةف المو 

جراهةةا المجلةةس ألةةه دراسةةة  تأشةةار ويتفةة  ذلةة  مةةع مةةا  ،كانةةت فةةي المدينةةة المةةرأةللعنةةف ضةةد  األقةةل

ة، كما ورد فةي دراسةة الحضري المرأةمن  أكيرالريفية تتعرض للضرب  المرأةن إالقومي في مصر، 

المهةاجرين  أسةرن النسةاء فةي ث إحية ( (Choi et al., 2012 ، ويتف  مع دراسة(2000حلمي )

اليقافةةةة السةةةا دة فةةةي المجتمةةةع القةةةروي  إلةةةىتعةةةزو الباحيةةةة ذلةةة   ،عرضةةةة للعنةةةف الزوجةةةي أكيةةةركةةةن 

خاصةةة، حيةةث يغلةةب عليهةةا الطةةابع البةةدوي  أريحةةا واألغةةواروالمخيمةةات بفلسةةطين عامةةة، ومحافظةةة 

ح  في المنةاط  الحضةرية، فةنال حدةبوية، وتقل هذه اليقافة ف  وتهيمن فيه القيم الذكورية األالمحا

تنخفض نسبة العنةف عنهةا فةي مخيماتهةا وقراهةا، وذلة  لطبيعةة  محافظة أريحا واألغوارن منطقة أ

والمخيمات ممةا على من المناط  القروية أ المجتمع في المنطقة الحضرية الذي يتسم بوعي ويقافة 

 . مرأةالفراد فيها، ويقلل من معدالت العنف ضد يؤير على يقافة األ

فةي درجةة العنةف الموجةه  α  ≤0.05 بينت النتا   وجود فروق ذات داللة إحصةا ية عنةد المسةتو   -5

تعز  لمتغير درجة التدين، وبذل  تكون الفرضةية  أريحا واألغواربمحافظة زوجة الفلسطينية الضد 
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حةد  إلةىات حد ما، لصالح النساء المتةدين إلىوكانت بين النساء المتدينات والمتدينات  ،قد رفضت

نسةةبة كانةةت  األقةةليةةم تالهةةا الغيةةر متدينةةة، و  مةةا اللةةواتي كانةةت درجةةة العنةةف الموجةةه ضةةدهن أعلةةى

 . ((Holmes, 2004 حد ما مع دراسة إلى، وتتف  الدراسة المتدينة

ن الةةدين الحنيةةف يةةأمر أل ن درجةةة التةةدين تسةةاهم فةةي الحةةد مةةن ظةةاهرة العنةةف،أ إلةةىتشةةير الباحيةةة 

بةةالمودة والرحمةةة وبةةين حقةةوق  األزوا ظةةم الغةةي   بشةةكل عةةام، وخةة  عالقةةة بةةالرف  والتسةةامح وك

علةةى مةةن االلتةةزام بتعةةاليم الةةدين، كةةان الرفةة  أ وواجبةةات الطةةرفين،  فكلمةةا كةةان الزوجةةان علةةى درجةةة 

ن الةةدين حيهةةا علةةى احتةةرام زوجهةةا وعةةدم مخالفتةةه ، ألالمةةرأةعلةةى، وبةةاألخ  عنةةد أ والرحمةةة بيةةنهم 

خفةض معةدل العنةف ضةدها وعةدم وجةود  إلةىوعرضةه، وهةذا يةؤدي بالتةالي وعلى حف  بيتةه ومالةه 

ُ﴿ تعةالىن الةدين يلةزم الطةرفين، لقةول هللا أحيةان، مةع العلةم غلةب األأ مبرر للزو  للعنةف فةي  نَّ َولَه 

وِف ۚ َجاِل َعلَْيِهنَّ دََرَجةٌ ۗ ِمثْل  الَِّذي َعلَْيِهنَّ بِاْلَمْعر   (.228ية آ)سورة البقرة،  ﴾مٌ َعِزيٌز َحِكي َوّللاَّ   َوِللر ِ

بةين متغيةرات العمةر  α  ≤0.05 وجود عالقةة ذات داللةة إحصةا ية عنةد المسةتو   إلىالنتا    تأشار  -6

بمحافظةة زوجةة الفلسةطينية العند الزوا ، والفارق العمري بةين الةزوجين، ودرجةة العنةف الموجةه ضةد 

عالقة عكسية بين متغير العمر عند فقد وجدت  ،، وبذل  تكون الفرضيات قد رفضتأريحا واألغوار

، بحيث كلما قل العمر أريحا واألغوار بمحافظةزوجة الفلسطينية الالزوا  ودرجة العنف الموجه ضد 

والعكةةس  أريحةا واألغةواربمحافظةة زوجةة الفلسةطينية العنةد الةزوا  ازدادت درجةة العنةف الموجةه ضةد 

(. 2014كمةا تختلةف مةع دراسةة شةاهين ) (،2006بةو نجيلةة )أصحيح. وتختلف النتيجة مةع دراسةة 

في المقابل وجدت عالقة طردية بين متغير الفارق العمةري بةين الةزوجين ودرجةة العنةف الموجةه ضةد 

، بحيةث كلمةا ازداد الفةارق العمةري بةين الةزوجين ازدادت أريحةا واألغةواربمحافظةة زوجة الفلسطينية ال

والعكةس صةحيح. وقةد وجةدت  أريحةا واألغةوارة بمحافظةزوجة الفلسةطينية الدرجة العنف الموجه ضد 

 زوجةةة الفلسةةطينيةالعالقةة عكسةةية أيضةًا بةةين متغيةر عةةدد سةةنوات الةزوا  ودرجةةة العنةف الموجةةه ضةد 
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، بحيةةث كلمةةا قلةةت عةةدد سةةنوات الةةزوا  ازدادت درجةةة العنةةف الموجةةه ضةةد أريحةةا واألغةةواربمحافظةةة 

 ذلةةة  مةةةع مةةةا جةةةاء فةةةي دراسةةةة العةةةواد والعكةةةس صةةةحيح، ويختلةةةف أريحةةةا واألغةةةواربمحافظةةةة  زوجةةةةال

عةةةدم وجةةةود فةةةروق دالةةةة إحصةةةا يًا بةةةين مةةةد  الحيةةةاة الزوجيةةةة  إلةةةىالباحيةةةة  تأشةةةار (، حيةةةث 2002)

 وتتفةةة  مةةةع دراسةةةة (،2006بةةةو نجيلةةةة )أيضةةةا مةةةع دراسةةةة أوتختلةةةف وممارسةةةة العنةةةف ضةةةد الزوجةةةة. 

(Banat, 2015)،  ازدادت درجةة العنةف  قةل العمةر عنةد الةزوا  نةه كلمةاأ إلةىالدراسةة  تأشةار حيث

والعكس صحيح، وكلمةا ازداد الفةارق العمةري بةين الةزوجين ازدادت درجةة العنةف زوجة الالموجه ضد 

وكلمةةا قلةةت عةةدد سةةنوات الةةزوا  ازدادت درجةةة العنةةف الموجةةه  والعكةةس صةةحيح، الزوجةةةالموجةةه ضةةد 

 والعكس صحيح.زوجة الضد 

 جهلهةةا وعةةدم وعيهةةا إلةةىيعةةود  عمةةرًا،قةةل أت كانةة علةةى كلمةةاأ للعنةةف زوجةةة التعةةرض  ن  أتعتقةةد الباحيةةة 

 أيضةاف، بناء مما يعرضها للعنةاتها الزوجية والبيتية وتربية األالكافي وعدم مقدرتها على القيام بواجب

 ،يةسةر مةور األفكار في التعامل مةع جميةع األجين، تختلف فيه الرؤية واألوجود فارق عمري بين الزو 

ارتفةان درجةة العنةف. وكةذل  بالنسةبة  إلةى، ممةا يةؤدي واألفكةار و تتف  لةديهم السةل نأومن الصعب 

ل قةةل تكةون مسةتويات المعرفةةة والتفةاهم ال زالةت فةةي بةداياتها وتحتمةةألعةدد سةنوات الةةزوا  فكلمةا كانةت 

ذا لم يكن هنا  توافة  بةين الةزوجين، والعكةس صةحيح فةي حةال ازديةاد إخاصة  أكيروجود مشكالت 

خةةر، ممةةا يسةةاهم فةةي لةةد  الطةةرفين لمعرفةةة كةةل منهمةةا اآل الخبةةرة المعرفيةةةعةةدد سةةنوات الةةزوا ، تةةزداد 

كبةةر للةةزو  بعةةد أهةةي التةةي تقةةدم تنةةازل زوجةةة الاالبتعةةاد عةةن المسةةببات للمشةةاكل، وفةةي الغالةةب تكةةون 

خفةض معةةدالت  إلةىعلةى طباعةه واختصةار المواقةف التةي تعرضةها للعنةف ممةا يةؤدي  أكيةرالتعةرث 

 العنف.
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 دراسةاستنتاجات ال 3.5

ات ستنتاجمجموعة من اال إلىنتا   الّدراسة ومناقشتها وتحليل بياناتها، خلصت الّدراسة  إلىباالستناد 

 التالية:

 المجتمعةي والعنةف االحةتالل، قبةل مةن الممةارس العنةف الخةارجي مةن الفلسةطيني يعةاني المجتمةع -1

نتيجةة  األعمةار مختلةف سةواء وفةي حةد علةى نةاثواإل للةذكور الموجةه ي سةر األ والعنةف ةسةر األ خار 

  الفقر والعوز االقتصادي.

 فةةي المجتمةةع المةةرأةضةةد الموجةةه أن اليقافةةة واألعةةراث والتقاليةةد تعتبةةر مةةن األسةةباب الر يسةةة للعنةةف  -2

الفلسطيني، فهي تعيش فةي واقةع اجتمةاعي، تسةيطر عليةه النظةرة الدونيةة للنسةاء، وسةيطرة الذكوريةة 

دها فةةةةي النةةةةواحي االجتماعيةةةةة واالقتصةةةةادية والسياسةةةةية التمييةةةةز ضةةةة إلةةةةىفةةةةي المجتمةةةةع، باإلضةةةةافة 

 والقانونية.

ث بالمشكلة والتصةدي لهةا مةن ن السنوات القليلة الماضية شهدت تطورات ملحوظة باتجاه االعتراإ -3

عةةةةداد خطةةةةة وطنيةةةةة بعيةةةةدة المةةةةد ، بمشةةةةاركة مؤسسةةةةات المجتمةةةةع المةةةةدني وجميةةةةع الجهةةةةات إ خةةةةالل 

 المعنية. 

 زالةت مةاسسةات الحكوميةة وغيةر الحكوميةة لمناهضةة العنةف، ورغةم ذلة  ازديةاد التنسةي  بةين المؤ  -4

 التةي القضةايا مةن الجنسةي العنةف زال ومةا أنواعةه، بشةتى للعنف تعرضا كيراأل المتزوجات النساء

 .والكتمان، وما زالت النساء تقتل بدعو  الحفاظ على شرث العا لة السرية من الكيير عليها يلقى

هود نحاء العالم الغربي والعربي والفلسطيني، بالرغم من الجلقتل في جميع أاعد وتيرة العنف واتتص -5

قليمياً المبذولة دوليًا  لةزو  سد من هذا العنف، خاصة من قبةل انصيب األ وللمرأةلمكافحة العنف،  وا 

 العنف.شكال جميع أ إلىالعشير، فهي تتعرض  أو
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، مشةكلة ال بخاصةة أريحةا واألغةوار وفي محافظةة بعامةن مشكلة العنف ضد النساء في فلسطين إ -6

نين ومةا زالةت القةوا والخارجيةة،زالت قا مة، بةل تتفةاقم بسةبب العديةد مةن الظةروث والعوامةل الداخليةة 

ن العةةادات أيم ومعاقبةةة العنةةف ومرتكبيةةه، كمةةا والتشةةريعات واإلجةةراءات الحكوميةةة قاصةةرة أمةةام تجةةر 

 من العنف. دة والحمايةالمساعفي طلب  المرأةعا قًا أمام  والتقاليد تقف

 المةةرأة)الجسةةدي، النفسةةي، االقتصةةادي، والجنسةةي(، وتقبةةل  العنةةف إشةةكالتتعةةرض لجميةةع  المةةرأةن إ -7

مسةاندة ودعةم  أوللعنف ليس ظاهرة صحية، بل هةو نتيجةة اضةطرابات نفسةية، ولعةدم وجةود حمايةة 

 لها في حال خرجت عن صمتها.

دد المجتمةةع تشةةكل خطةةرًا فعليةةًا وجسةةيمًا يهةة أوة سةةر األ أو المةةرأةن آيةةار العنةةف ونتا جةةه سةةواء علةةى إ -8

دم ة والمجتمةةع علةةى حةةد سةةواء، وتةةؤير سةةلبًا علةةى التنميةةة والتقةةسةةر البنةةى االجتماعيةةة واالقتصةةادية لأل

 والتطور.

ضعف قدرة المؤسسات النسوية و العاملة في مجال تقديم الحماية للنساء ما زالت غيةر قةادرة علةى  -9

 . تصبح عنوان واضح لطلب المساعدة من قبل النساء المعنفاتتنظيم وتوحيد جهودها ل

رقةةام مبعيةةرة أوتوييقهةةا، ال زالةةت معطيةةات و  أريحةةا واألغةةوار ن رصةةد حةةاالت العنةةف فةةي محافظةةةإ -10

فةي  لد  بعض المؤسسات وال تشكل قاعدة بيانات يمكن االعتماد عليها كمرجعيةة فةي اتخةاذ القةرار

 .يةظل مجتمع تقليدي محاف ، وسلطة أبو 
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 توصيات الدراسة 4.5

 النتا   التي توصلت إليها الّدراسة توصي الباحية بما يأتي: إلىاستنادًا 

تأهيةةةل النسةةةاء المعنفةةةات وا عةةةادة ، و تةةةوفير الحمايةةةة القانونيةةةة للمةةةرأة ومناهضةةةة العنةةةف الموجةةةه ضةةةدها .1

 .دمجهن في المجتمع وتمكينهن اقتصاديا

لعنف الموجه ضد النساء بكل أشكاله من خالل المناه  تعزيز يقافة مجتمعية آمنة ومناهضة ل .2

 .المدرسية

 .العنف الموجه ضد النساءتعزيز دور الخطاب الديني وتوجيهه باتجاه محاربة  .3

وم ة الفلسطينية من خالل تعزيز مفهسر العمل على تعزيز يقافة الحوار واحترام اآلخر داخل األ .4

 .عياألدوار االجتماعية من منظور النون االجتما

ت، على طرق حل المشكال األزوا االهتمام باإلرشاد الزواجي قبل الزوا  وبعد الزوا ، وتدريب  .5

 ن يكون ذل  شرط إلتمام عقد الزوا .أو 

ير وغ الحكومية المؤسسات بين التنسي  والتشبي  وتعزيز المجتمعية القا مة، الجهود عزيزت .6

ال  ن، وأللنساء المعنفات أفضل خدمات توفيرل المجال وتكاتف الخبرات في هذا العاملة الحكومية

 تبقى هذه القرارات حبرا على ورق.

 تصحيحيا عالجا المعتدين، وكذل  واألبناء الزوجات من ي سر األ العنف ضحايا عال  ضرورة .7

 .العنف حلقة لكسر األمد، طويل

صل أفي زو  والتي قد تساهم في البحث دراسات عن العنف ضد الزوجة من وجهة نظر ال إجراء .8

 .المشكلة لعالجها

جراء المزيد من األبحاث النوعية، ودراسة الحالة لمزيد من الفهم حول موضون العنف الموجه ضد إ .9

 الفلسطينية بعامة وفي محافظة أريحا واألغوار بخاصة.زوجة ال
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 المصادر والمراجع

 ادرهمراجع البحث ومص 6.5

 ةاجع العربير قائمة الم 1.5.5

 ن الكريمآالقر 

 النبوية حاديثألا

المعنفةات. رسةالة ماجسةتير غيةر  األردنيةات النسةاء لةد  النفسةية (: الصةحة2010بةراهيم، أسةماء )اإل

 منشورة، المفرق: جامعة آل البيت.

، ي فةي اكت ةاب األبنةاء. مجلةة البحةث فةي التربيةة وعلةم الةنفسسر التفك  األ أير(: 1989إبراهيم، علي )

2(2 ،)5-22. 

 .والنشر للطباعة بيروت. بيروت: العرب لسان(: 1956) منظور ابن

مستو  العنف الموجه نحو الزوجة وعالقته ببعض المتغيةرات االجتماعيةة  (:2006أبو نجيلة، سفيان )

 .82:186(، 50)16. المجلة المصرية للدراسات النفسية، والسياسية

الفلسةةةطينية  يةةةةاألهلمنتةةةد  المنظمةةةات . جةةةرا م قتةةةل النسةةةاء فةةةي فلسةةةطين :(2007نحلةةةة، لمةةةيس ) بةةةوأ

 ، رام هللا، فلسطين.لمناهضة العنف ضد المرأة

. عمةةةان: ، سةةةوريا، لبنةةةان، فلسةةةطين(األردنالعنةةةف ضةةةد المةةةرأة )مصةةةر،  :(2006) ، هيفةةةاءأبةةةو غزالةةةة

  .ةسر الوطني لشؤون األ المجلس

 .54:70، 16(: مفهوم الصران. مجلة دراسات مستقبلية، 1997بدو ، منير )

وقةةع مركةةز التواصةةل . مي ضةةد المةةرأة فةةي سةةورياسةةر العنةةف األ :(2011مةةد )بريةة ، يوسةةف والقةةش، مح

 strescom.org/research/2http://ar.142اإلستراتيجية.  واألبحاث

 األدبية.دار الكنوز ي. بيروت: سر األالعنف  (:2004)بوزبون، بنه 

http://ar2.strescom.org/research/142
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. حملةةةة األمةةةين العةةةام للقضةةةاء علةةةى العنةةةف ضةةةد المةةةرأة :(2006حةةةول العنةةةف )المتحةةةدة  األمةةةمتقريةةةر 

 نيويور .

نةةام  . نيويةور : بر فةةي البلةدان العربيةةة اإلنسةانمةن أتحةةديات  :(2009العربيةة ) اإلنسةةانيةتقريةر التنميةة 

 األمم المتحدة اإلنما ي.

ألمةم . نيويةور : برنةام  االمخاطربناء المنعة لدرء  ،المضي في التقدم :(2014تقرير التنمية البشرية )

 المتحدة اإلنما ي.

 .المعهد العربي للتخطي . الكويت: التنموية واألبعادالمؤشرات  :(2008تمكين المرأة )

وتنميتها في محافظة بيت لحةم. رسةالة  دور المرأة في بناء المؤسسات األهلية(: 2014جبران، موسى )

 س. ماجستير غير منشورة، القدس: جامعة القد

 دراسةة. الفلسةطينية األراضةي فةي ي سةر األ العنةف: (2006الفلسةطيني ) لإلحصةاء المركةزي  الجهةاز

  .ة. رام هللاتحليلي

 لنتةا  . االفلسةطيني المجتمةع فةي العنةف مسةح :(2011الفلسةطيني ) لإلحصةاء المركةزي  الجهةاز

 .ة. رام هللاالر يسي

حصةةاءات، رام قضةةايا . والرجةةل فةةي فلسةةطينالمةةرأة  :(2013الجهةةاز المركةةزي لإلحصةةاء الفلسةةطيني ) وا 

 هللا، فلسطين.

 لمبةادرة الفلسةطينية(: العنةف ضةد النسةاء فةي المجتمةع الفلسةطيني. رام هللا: ا2013حا  يحيى، محمد )

 ."مفتاه" لتعمي  الحوار العالمي والديمقراطية

ة ماجسةةةتير غيةةةر (: العنةةةف الموجةةةه ضةةةد المةةةرأة ومسةةةاندة المجتمةةةع لهةةةا. رسةةةال2007الحربةةةي، سةةةلمى )

 منشورة، مكة المكرمة: جامعة أم القر .

 المرأة. القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية. إلى اإلساءة(: 2003حسن، هبة )



 

 

106 

  . . القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيعسر (: العنف األ2000) إجاللحلمي، 

 .الجامعية المعرفة دار :اإلسكندريةية. سر األ والعالقات (: الزوا 1983الخولي، سناء )

نيويةةةةور : برنةةةةام  األمةةةةم المتحةةةةدة  العنةةةةف ضةةةةد النسةةةةاء. :(2012العملةةةةي حةةةةول العةةةةالم ) ITFدليةةةةل ال

 اإلنما ي. 

(، 16)4لةةه. مجلةةة جامعةةة الزاويةةة،  المفسةةرة(: سةةيكولوجية العةةدوان والنظريةةات 2014الزليطةةي، نجةةاة )

30-45. 

 .الفجر مكتبةعمان:  .األردني تمعالمج في الزوجة ضد العنف(: 2002)  أمل سالم،

توصيات محلية للحةد مةن ظةاهرة العنةف ضةد النسةاء فةي الضةفة الغربيةة وقطةان  :(2009سعادة، لونا )

 .اإلنسانمكتب المفوض السامي لحقوق . غزة

العنةف ضةد المةةرأة فةي مكةان العمةل فةي المؤسسةةات الحكوميةة والخاصةة فةي مدينةةة  :(2015سةعد، ربةا )

 .جامعة النجاه الوطنيةنابلس: ، غير منشورة جستيررسالة ما. جنين

، سلسةةلة األزهةةرمجلةةة جامعةةة . األبنةةاءي الموجةةه نحةةو سةةر العنةةف األ :(2012السةةويطي، عبةةد الناصةةر )

 .310-281(، 1)14 اإلنسانيةالعلوم 

ضةةةد الزوجةةةات فةةةي محافظةةةة رام هللا والبيةةةرة فةةةي ضةةةوء بعةةةض  اإلسةةةاءةواقةةةع  :(2014شةةةاهين، محمةةةد )

-13(، 5)2، والدراسةةات التربويةةة والنفسةةية لألبحةةاثت. مجلةةة جامعةةة القةةدس المفتوحةةة المتغيةةرا

49. 

 المركزسليم. بيروت:  مجتمع أجل من الظاهرة في قراءة ي سر األ (: العنف2007) كاظم الشبيب،

 .العربي اليقافي

 األسوار.ر، عكا: دار بحث في المجتمع العربي المعاص ،البنية البطركية (:1987شرابي، هشام )
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(: دراسة نفسية مقارنة لالتجاه نحو العنف في الريف والحضر، رسالة ماجستير 1991الشربيني، سيد )

 القاهرة: جامعة عين شمس. منشورة،غير 

 . موقةةةةع الحةةةةوار المتمةةةةدن.ومصةةةةادره وآيةةةةارهأشةةةةكاله  العنةةةةف ضةةةةد المةةةةرأة:: (2008) جبةةةةر شةةةةمخي،

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=134581 

. الشةةا عة لةةد  الزوجةةات السةةعوديات فةةي مدينةةة مكةةة المكرمةةة اإلسةةاءة أنمةةاط: (2010الصةةبان، عبيةةر )

 .144-54(، 1)2م القر  للعلوم التربوية والنفسية، أمجلة جامعة 

هةةةةةال فلسةةةةةطين. موقةةةةةع . رقةةةةةة عمةةةةةل بعنةةةةةوان العنةةةةةف ضةةةةةد النسةةةةةاءو : (2014) عبةةةةةد المةةةةةنعم وي،راالطهةةةةة

http://hala.ps/NewsDetails.aspx?id=3451  

األردن: ي فةي سةر خصا   ضحايا ومرتكبةي العنةف األ :(2004) ونة، محمداعبد الجواد، هاني والطر 

 للعلوم والتكنولوجيا. األعلىالمجلس ان: . عمدراسة ميدانية تحليلية

 .المصرية األنجلو. القاهرة: مكتبة ي سر األ العنف(: 2002) ىليل الوهاب، عبد

غيةةر منشةةورة،  ماجسةةتير (: العنةةف ضةةد الزوجةةة فةةي المجتمةةع األردنةةي. رسةةالة2002) أمةةل، ةدو العةةوا

 عمان: الجامعة األردنية.

فةي  األطفةال ضةد والعنةف الزوجيةة الصةراعات حةل يبأسةال بةين العالقةة(: 2005) الكركةي، نسةرين

 .مؤتة جامعةالكر :  منشورة، غير ماجستير رسالة. الكر  محافظة

 مكتبة العبيكان.. الرياض: العنف في عالم متغير :(2007) الل، زكريا

 لةةامالع المؤسسةات (: دليةل2015) "مفتةاه" قراطيةةو المبةادرة الفلسةطينية لتعمية  الحةوار العةالمي والديم

 . رام هللا.المرأة ضد العنف مكافحة في

 طروحةة دكتةوراه، أدراسةة ميدانيةة فةي مدينةة بغةداد. ي ضةد الزوجةةسةر العنف األ :(2007) أفراهمحمد، 

 بغداد: جامعة بغداد. ،غير منشورة

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=134581
http://hala.ps/NewsDetails.aspx?id=3451
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 واتها الكاملةةة فةةي كافةةة المجةةاالت. موقةةع الحةةوار المتمةةدن.احقةةوق المةةرأة ومسةة :(2003محمةةود، هةةادي )

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1079 

 (: العنف ضد المرأة. رسالة ماجستير غير منشورة، بغداد: جامعة بغداد.1999المشهداني، فهيمة )

 العربةي والصةحة العةالم فةي ي سةر ألا العنةف حةول العةالمي (: التقريةر2002العالميةة ) الصةحة منظمةة

 المتحدة. األمم نيويور : منظمة الجسدية،

موقع مدونةة حقةوق . الحقوق وسياسات عدم التمييز ضد المرأة في السعودية :(2014النجار، سبيكة ) 

 rdpress.comhttps://saudiwomenrights.woالمرأة السعودية. 

(: النظريةةةات الفلسةةةفية حةةةول العنةةةف ضةةةد المةةةرأة فةةةي المنظةةةور اإلسةةةالمي. رسةةةالة 2015هدلةةةة، سةةةناء )

 ماجستير غير منشورة، دمش : جامعة دمش .

(: مةةؤتمر العنةةف ضةةد المةةرأة. نحةةو إسةةتراتيجية وطنيةةة للحةةد مةةن العنةةف ضةةد 2007وزارة شةةؤون المةةرأة )

 المرأة. رام هللا.

 لمناهضةة الوطنيةة . الخطةةالمةرأة ضةد العنةف قضةايا اتجةاه السةلطة توجهات: (2010وظا في، فاتنة )

 المرأة، وزارة شؤون المرأة، رام هللا. ضد العنف
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راسة )االستبانة(1.3ملحق )  (: رسالة طلب تحكيم أداة الد 

 ـمالرحمن الرحي بسـم هللا

 

 ـدسجامعة الق

 عمادة الدراسات العليا

 بشريةالموارد المؤسسات وتنمية البناء برنامج الماجستير في 

 حضرة ........................................................... المحترم.

  ،،،تحية طيبة وبعد

 

"، رواأريحا واألغـفي محافظة  الفلسطينيةة زوجالالعنف الموجه ضد " تقوم الباحية بإجراء دراسة حةول

  . وذل  استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجةة الماجسةتير فةي بنةاء المؤسسةات وتنميةة المةوارد البشةرية

   أرجو التكرم بتحكيم استبانه الدراسة لما عهدناه فيكم من خبرة ومعرفة علمية في البحوث العلمية.

 لتقدير والشكر على المساعدة.وتفضلوا بقبول فائق االحترام وا

                               

 إشراف: د. بسام بنات

 عداد: ميسون نجومإ

                                                                                               0599294343 جوال:

بريد الكتروني: 

maysoonsmsm@yahoo.com 
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راسة )االستبانة( (:2.3ملحق)   أسماء أعضاء لجنة تحكيم أداة الد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الرقم
سم الدكتور المشار  ا

 التحكيمفي 
 الجامعة التخص 

 جامعة القدس علم نفس ي و االدكتور عمر الريم 1

 ةالواليات المتحدة األمريكي-يتشغنمجامعة  علم اجتمان الدكتور حسن يحيى 2

 الخليل -القد س المفتوحة جامعة قياس وتقويم الدكتور خالد كتلو 3

 محافظة أريحا واألغوار-جامعة القدس المفتوحة علم نفس الدكتور كمال سالمة 4

 استراليا، جامعة ماكواري  علم اجتمان الدكتور صبحي البدوي  5

 محافظة أريحا واألغوار-جامعة القدس المفتوحة علم اجتمان رحمة أبوالدكتور راتب  6

 محافظة أريحا واألغوار-جامعة االستقالل علم اجتمان سالمة سراالدكتور ي 7

 جامعة القدس علم اجتمان الدكتور فدو  اللبدي 8
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 )أداة الدراسة( االستبانة :(3.3ملحق )

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 جامعة القدس 

 برنامج الدراسات العليا 

 شريةبرنامج الماجستير في بناء المؤسسات وتنمية الموارد الب

 

 أَااتي المحترما  

 تحيَّ طيبَّ وْعد ،،،

 

عليك  ". وقد وقعمحافظَّ أريحا واَغاارفي الفلسطينيَّ زوجَّ الالعنف الماجِ ضد تقوم الباحثة بإجراء دراسة حول "

 رك،ع وجهه نظوافق من بتعبئة هذه االستبانة بما يتواالدراسة، لذا أرجو منك التع االختيار عشوائيا لتكون ضمن عينة

 أواسمك  كتابة علما بان بيانات الدراسة هي ألغراض البحث العلمي فقط، وسيتم الحفاظ على سريتها، وال يطلب منك

 نك. واما يشير إليك، شاكرين لك حسن تع

 شرا : و. ْساٍ ْنا  إ  إعداو الطالبَّ: ميسان نجاٍ                                                                

 

 ل: معلاما  عامَّ ولقسم اَا

 اإلجاَّْ التي تنطب  عليك  الرجاء وضع وائرر ًال رمز

 العمر عند الزواج ............................سنة .1

 الفارق العمري بين الزوجين عند الزواج ..........................سنة .2

 بقة(غير تقليدي )بمعرفة مس. 2. تقليدي )دون معرفة مسبقة(         1نوع الزواج                .3

 عدد سنوات الزواج ........................... سنة  .4

 أعلىف. بكالوريوس 4. دبلوم     3. توجيهي     2. أساسي فما دون     1المؤهل العلمي            .5

 . ال اعمل 2. اعمل                  1العالقة بقوة العمل        .6

 متدينة . غير3حد ما           إلى.متدينة 2متدينة                  .1درجة التدين               .7

. مخيم3.قرية                         2.مدينة                   1مكان السكن               .8
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 .زوجَّالالقسم اللاني: أسباب العنف الماجِ ضد 

 .مناسبة ادائرة حول رمز اإلجابة التي ترينهمنك قراءة الفقرات اآلتية بعناية، واإلجابة عنها بوضع  أرجو

اف  أو سبابَا الرقم

 ْشدر

ْين  اف أو

 ْين

ال 

 اف أو

ال 

اف  أو

 ْشدر

 5 4 3 2 1 الذكور  إنجابعدم   .1

 5 4 3 2 1 الزوج أقاربهانة إ  .2

 5 4 3 2 1 الطعن في رجولة الزوج  .3

 5 4 3 2 1 تذكير الزوج بنقاط ضعفه  .4

 5 4 3 2 1 الكذب على الزوج  .5

 5 4 3 2 1 الخيانة الزوجية من قبل الزوجة  .6

 5 4 3 2 1 عدم طاعة الزوج   .7

 5 4 3 2 1 المرأة كثرة ثرثرة  .8

 5 4 3 2 1 عدم القيام بالواجبات البيتية  .9

 5 4 3 2 1 عدم االلتزام بعادات وتقاليد المجتمع   .10

 5 4 3 2 1 كثرة متطلبات الزوجة  .11

 5 4 3 2 1 ةسرالزوجين في شؤون األ أهلتدخل   .12

 5 4 3 2 1 كثرة المشاكل مع الجيران  .13

 5 4 3 2 1 األبناءاالختالف على تربية   .14

 5 4 3 2 1 غيرة الزوج على زوجته   .15

 5 4 3 2 1 اآلخرين أمامانتقاد الزوجة لزوجها   .16

 5 4 3 2 1 ضعف شخصية الزوجة  .17

 5 4 3 2 1 عدم اهتمام الزوجة بنفسها   .18

 5 4 3 2 1 األبناءى تربية عدم قدرة الزوجة عل  .19

 5 4 3 2 1 النظرة الدونية للمرأة في المجتمع الفلسطيني  .20

 5 4 3 2 1 سيطرة القيم الذكورية في المجتمع الفلسطيني   .21

 5 4 3 2 1 عصبية الزوج  .22

 5 4 3 2 1 البرود الجنسي للزوجة   .23

 5 4 3 2 1 ةسرعلى األ اإلنفاقعدم قدرة الزوج على   .24

 5 4 3 2 1 المرأةللدين بقوامة الرجل على  طئالخاالفهم   .25
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 .زوجَّالالعنف الماجِ ضد  أشكالالقسم اللالث: 

 بة.ا مناسقراءة الفقرات اآلتية بعناية، واإلجابة عنها بوضع دائرة حول رمز اإلجابة التي ترينه أرجو منك

اف  أو شكالاَ الرقم

 ْشدر

ْين  اف أو

 ْين

ال 

 اف أو

ال 

اف  أو

 ْشدر

 5 4 3 2 1 الضرب باليد 26

 5 4 3 2 1 الضرب بالة حادة .27 

 5 4 3 2 1 الحرق 28

 5 4 3 2 1 ممارسة الجنس باإلكراه .29

 5 4 3 2 1 هانة والشتيمةاإل .30

 5 4 3 2 1 البصق في الوجه 31

 5 4 3 2 1 التهديد  بالطالق 32

 5 4 3 2 1 الطرد من المنزل 33

 5 4 3 2 1 غباتي واهتماماتيحرماني من ممارسة ر .34

 5 4 3 2 1 الحبس في المنزل .35

 5 4 3 2 1 تجاهل وجود الزوجة .36

 5 4 3 2 1 السخرية من الزوجة 37

 5 4 3 2 1 الصراخ في وجه الزوجة .38

 5 4 3 2 1 شد الشعر .39

 



 

 

117 

 .زوجَّالالقسم الراْع: طرق الحد من ظاهرر العنف ضد 

 بة. ا مناست اآلتية بعناية، واإلجابة عنها بوضع دائرة حول رمز اإلجابة التي ترينهقراءة الفقرا أرجو منك

اف  أو ستراتيجيا الا الرقم

 ْشدر

ْين  اف أو

 ْين

ال 

 اف أو

ال 

اف  أو

 ْشدر

 5 4 3 2 1 مناقشة الموضوع مع الزوج .40

 5 4 3 2 1 الخضوع واالستسالم لألمر الواقع .41

 5 4 3 2 1 هلطلب المساعدة من األ .42

 5 4 3 2 1 طلب المساعدة من األقارب  43

 5 4 3 2 1 طلب المساعدة من األصدقاء .44

 5 4 3 2 1 طلب المساعدة من الجيران .45

 5 4 3 2 1 طلب المساعدة من الشرطة .46

 5 4 3 2 1 طلب المساعدة من اللجان المحلية 47

 5 4 3 2 1 طلب المساعدة من الشؤون االجتماعية .48

 5 4 3 2 1 طلب المساعدة من رجال الدين .49

 5 4 3 2 1 طلب المساعدة من المؤسسات النسوية المختصة .50

 5 4 3 2 1 القضاء  إلىاللجوء  .51

 5 4 3 2 1 االنفصال عن الزوج .52

 5 4 3 2 1 طلب الطالق .53

 5 4 3 2 1 األزواجاجتياز دورة تأهيل  .54

 

 نكم.و اسن تعشكرا  جزيال  لح

 maysoonsmsm@yahoo.com، بريد الكتروني: 0599294343، جوال:..ميسون نجوم
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 (: كتاب تسهيل مهام للطالب4.3ملحق )
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 عينة الدراسة( حساب حجم 5.3ملحق )
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 فهرس المالحق
 

 الصفحة الملحقعنوان  الرقم
 112 (االستبانة) الّدراسة أداة تحكيم طلب رسالة 1.3
 113 (االستبانة) الّدراسة أداة تحكيم لجنة أعضاء أسماء 2.3
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