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   : باللغة العربیةدراسةص الملخ
تناولت ھذه الدراسة العنف األسري ضد الفتیات في المجتمع السعودي وتأثیره على 

وما ینُجم ، وأسباب العنف، ودرجة انتشار كل نمط، التحصیل الدراسي بھدف معرفة أنماطھ الشائعة
 المدارس الثانویة وقد غطت الدراسة خمس من، عنھ من آثار سلبیة على التحصیل العلمي للفتاة

ولإلجابة عن ، الواقعة شرق مدینة الریاض لكٍل منھا خصائص متشابھة لخدمة أھداف الدراسة
وذلك لمناسبتھ ، أسئلة الدراسة استخدمت الباحثة المنھج الوصفي التحلیلي بخطواتھ وإجراءاتھ

 العینة عن تم سحب، مفردة عن طریق االستبیان) ١٩٩(لطبیعة الدراسة، جمعت البیانات من 
من % ١حیث تمثل نسبة ، ثم سحب عینة عشوائیة بسیطة منھا، طریق العینة العشوائیة المنتظمة

وبعض ، وعولجت البیانات باستخدام التكرارات والمتوسطات الحسابیة، حجم المجتمع الكلي
  .                              االختبارات اإلحصائیة المتقدًمة 

ة أن العنف اللفظي ھو األكثر شیوعًا، وأن األباء ھم أكثر من یمارس أظھرت نتائج الدراس
العنف ضد فتیاتھم، وأن ھناك عدة أسباب للعنف األسري منھا االجتماعي، والدیني، والتعلیمي، 
والبیئي، واالقتصادي، وقد تفاوتت أھمیتھا حسب متغیرات الدراسة، وكان من أھم آثار العنف 

راسي ھي ضعف التركیز والشرود الذھني، وإنخفاض المستوى األسري على التحصیل الد
التعلیمي، وضعف الثقة بالنفس، واالنطواء، وعدم وجود الدافع والرغبة في التعلیم، والغیاب 

  .                       المدرسي المتكرر
وقد خرجت الدراسة بنتیجة ھامة وھي أن ھناك عالقة عكسیة بین العنف األسري 

نخفض التحصیل الدراسي للفتیات ارتفع العنف األسري في المنزل ا الدراسي فكلماوالتحصیل 
األسري والتحصیل الدراسي، فكلما السعودیات، كما أن ھنـــــــاك عالقة طردیة بین االستقرار 

  .رتفع معدل التحصیل الدراسي للفتیات السعودیاتإتفع االستقرار األسري في المنزل رإ
Abstract: 

This study addressed the domestic violence against the girls in the 
Saudi society and its impact on the academic attainment in order to identify 
its common patterns, the prevalence of each pattern, and the causes of 
violence, and the resulting negative effects on the educational attainment of 
the girl. The study covered five high schools in east of Riyadh, each with 
similar characteristics to serve the objectives of the study and answer the 
questions of the study where the researcher used the steps and procedures 
of the analytical descriptive method for its appropriateness to the nature of 
the study. Data were collected from (199) persons through questionnaires, 
and a systematic random sample was withdrawn and then a simple random 
sample, accounting to 1% of the total size of the community, and data were 
processed using arithmetic duplicates and means, and some advanced 
statistical tests.                                 

The results of the study showed that verbal violence is the most 
common, and that fathers practice the most violence against their 
daughters, and there are several reasons for domestic violence, including 
social, religious, educational, environmental and economic, where its 
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significance varies according to the study variables, and one of the main 
effects of domestic violence on academic attainment is poor concentration, 
mental distraction, lower education level, poor self-confidence, 
convergence, lack of motivation and desire for education, and frequent 
school absenteeism.                                                                                                                                

The study reached important results that there is an inverse 
relationship between domestic violence and academic attainment, where 
higher domestic violence at home means lower academic attainment of 
Saudi girls, as there is a direct correlation between family stability and 
academic attainment, where higher family stability at home means higher 
academic attainment of Saudi girls.                                  

  : المقدمة
األسرة من النظم االجتماعیة األساسیة التي یرتّكز علیھا تربیة وتطویر األفراد، فكل  دُتع

شخص في ھذا الكون البد وأن ینتمي إلى أسرة، تسعى على إشباع حاجاتھ األساسیة كحاجتھ للحب 
 للحیاة البشریة وسر ذلك، فوجود األسرة ھو امتداد و االستقرار وما إلى واألمان واالھتمام والتقدیر

البقاء اإلنساني، فكل إنسان یمیل بفطرتھ إلى أن َیْظَفَر ببیٍت وزوجٍة وذریٍة، ولما كانت األسرة اللبنة 
األولى في بناء المجتمع، ولكونھا رابطة رفیعة المستوى محددة الغایة ظلت مسألة االھتمام باألسرة 

 سیما في العصر الحاضر ومع التغیرات السریعة ال؛ من القضایا العالمیة التي زاد الحدیث حولھا
التي نلمُس تأثیرھا في جمیع مناشط مجتمعنا السعودي بشكل خاص وًة والتي شھدتھا المجتمعات كاف

  .الحیاة 
وبما أّن الفتاة جزٌء ال یتجزَّأ من األسرة التي ھي جزء ال یتجزَّأ من المجتمع، فعلى األسرة 

ون لبنة من لبنات بناء المجتمع في المستقبل؛ ألّنھ على قدر اتزانھا أن ُتخرج لنا فتاة سوّیة تك
ونموھا المعرفي وسلوكھا یكون صالح من حولھا، فھي الیوم فتاة تحت رعایة أبویھا وغدا تكون 
أّمًا تخّرج على یدیھا أبناء المستقبل، وعلى ذلك كان ِلزامًا على األسرة أن تعتني بھا وتراعي 

  .یدھا لتدلھا طریق النجاةوتأخذ بمشاعرھا، 
وِإنَّ التأكید على أھمیة دور األسرة في رعایة الفتیات من َأَجلِّ األمور التي یجب أن 
تتضافر جھود اآلباء واألمھات، وأھل العلم، والدعاة، والتربویین، واإلعالمیین للمحافظة على بناء 

 عنھا، فالمرء ُیجزى على مسئولونحن  ون-تعالى- األسرة الصالحة في المجتمع، فھي أمانة أمام اهللا
تأدیة الحقوق المتعلقة بأسرتھ، وصالح األسرة وقدرتھا على أداء وظائفھا ھو بالتأكید صالح 
للمجتمع، فعلیھا أن ُتنشِّئُھّن على اإلحساس باألمن واالستقرار والتوافق النفسي من خالل معالجة 

 كل فتاة شعورًا بقیمتھا وأھمیتھا داخل البناء المشكالت وحلولھا، وتنمیة الثقة بالذات، وإعطاء
ألن إحساسھا بالحب یحمیھا من أي انفعال عاطفي طائش ربما یعرضھا للھالك، ولذا ؛ األسري

وجب غرس القیم والفضائل الكریمة، واآلداب واألخالقیات، والعادات االجتماعیة الحسنة التي 
افة مجاالت الحیاة، وتعلیمھا الكیفیة السلیمة للتفاعل تدعم حیاة الفتاة وتحثھا على أداء أدورھا في ك

االجتماعي، فعالقة الفتاة بأفراد أسرتھا لھ تأثیره المباشر على ما تقدمھ من تحصیل دراسي، وتقدم 
معرفي، و ما تكونھ من عالقات اجتماعیة إیجابیة بمحیط المدرسة، فاألسرة یكون علیھا تنشئة الفتاة 

ق مع قیم المجتمع وُمُثُلُھ ومعاییره، وتوفیر الحیاة الكریمة لھّن دون َتَعنٍُّف أو على النحو الذي یتواف
َتْعنیٍف، ولیجعلھا قادرة على التكیف في محیط المدرسة واالستفادة من كل ما یقدم لھا من حصیلة 
علمیة ومھاریة، ولتتمكن من مواصلة التعلیم والحصول على معدل ترتضیھ، وتتمكن من تحقیق 
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ھا التربوي والمھني في المجتمع، فاالستقرار األسري یدفع الفتاة إلى التعلیم وارتفاع معدل دور
تحصیلھا الدراسي، والعنف األسري یؤدي إلى انخفاض مستوى دافعیتھا للتعلیم والحصول على 
معدالت علمیة منخفضة، أو ربما تفشل في تحقیق النجاح ومواصلة التعلیم نظرًا لما تواجھھ من 

  . ف من قبل أفراد أسراتھاعن
  : موضوع الدراسة

تسعى األسرة على توجیھ الفتاة ودعم شخصیتھا ودفعھا للنمو بشكل سلیم وحمایتھا من 
ل معھا فقد تعود علیھا تیارات الحیاة المتقّلبة وتطوراتھا السریعة التي إن لم ُتحسن الفتاة التعام

ادرة على مواجھة كافة مشاكل الحیاة وتطوراتھا، لَتْنشأ الفتاة ق؛ إّنما تسعى األسرةبالضرر، و
وقادرة على النمو واالستفادة من مھاراتھا الذاتیة، وعلى ذلك فإّن أي نزاع في األسرة  أو تفكك أو 
سلوك عنف موجھ للفتاة لھ تأثیره السلبي على شخصیتھا و من َثّم على تفاعلھا في المجتمع، وقد 

ت المنحرفة كأن تكوِّن عالقات محرمة أو تشُّذ عن المجتمع یجعلھا عرضة ألنماط من السلوكیا
رفض مسایرة المجتمع ومخالطتھ، بل قد یولِّد ذلك وكیات التي ُتْظھر فیھا التمرد وبسلوك بعض السل
تتقمص إحدى الشخصیات المخالفة للدین تعبیرًا لھا عرضة ألن َتْنفر من األسرة وفراغًا عاطفیًا یجع
  .غیر ذلك، مما قد یؤثِّر بشكل كبیر على دورھا المستقبلي في المجتمععن استقاللیتھا أو 

كما أن سلوك العنف األسري الموجھ ضد الفتاة بالمنزل لھ تأثیراتھ السلبیة على مسار تنمیة 
الفتاة، فالفتاة التي تتعرض لتسلط والدیھا قد تعاني تراجعًا تربویًا وتحصیلیًا في حیاتھا المدرسیة، 

إلى العوامل األسریة المؤثرة على التحصیل العلمي لألفراد، ) ٢٠٠٤: وطفة وآخرون(وقد أشار 
تصلب األسرة في المعاملة، وغیاب الوالدین، وتفكك األسرة، وضعف مستوى تعلیم : وذكر منھا

: ٢٠٠٤وطفة وآخرون، (الوالدین، مؤكدًا على أھمیة الجانب التحصیلي والجانب النفسي عند الفرد 
١٣٩.(  

نف لھ تأثیراتھ على التحصیل الدراسي، كعدم القدرة على اإلدراك أو التركیز العلمي، فالع
أو القصور في النمو المعرفي، أو عدم وجود الرغبة والدافع لتنمیة الحصیلة العلمیة وقلة الطموح، 

ھا، وقد یصل تأثیر ذلك على عالقاتھا اإلنسانیة وسط البیئة التربویة المحیطة بھا والمتعایشة مع
  . ومن الطبیعي أن أي انحراف أو مشكالت تعاني منھا األسرة البد وأن یصل تأثیرھا إلى المجتمع

إذًا فسلوك العنف األسري الموجھ ضد الفتاة أمر سیكون لھ انعكاساتھ السلبیة على المجتمع 
جتماعیة بأكملھ، فالخسارة اُألولى تتمثل في اختالل البناء األسري وقصوٍر في أداء الوظائف اال

بالشكل السلیم األمر الذي ینتج عنھ اضطرابات في شخصیات بعض األفراد الذین ھم أعضاء في 
                                 ).                     ١٣٧: ٢٠٠٥الجبرین، (المجتمع بأكملھ في الوقت ذاتھ 

 العنف التي أنواع" ٢٠٠١، ، السمري٢٠٠٩، رؤیة"وقد أوضحت الدراسات مثل دراسة 
یتعرضن للعنف مثل الخنق والضرب بالعصي % ٦٦أن " رؤیة " ُتستخدم ضد الفتیات، فقد وجدْت 

  ).٣: ٢٠٠٩رؤیة، (وشد الشعر والعض والقرص 
من األبوین یستخدمون الشتیمة واللوم كمرتبة أولى % ٥١أن " السمري " بینما أوضح 

ة الثالثة، كما یختلف استخدام العنف بین اآلباء للتعامل مع الفتاة، بینما النصح یأتي في المرتب
السمري، (مھات من األ% ٣٦،٥من اآلباء یستخدمون الضرب مقابل % ٤٠،٥واألمھات حیث أن 

٢٦٧ - ٢٦٦: ٢٠٠١.(  
أن أكثر الفئات العمریة من الفتیات تعرضًا " المحمود وآخرون" وكما توضح دراسة 

  ). ٢٠١: ٢٠١٠الجامع، % (٣٧،٨ا حیث بلغت نسبتھ)  سنة٣٠- ٢١(للعنف ھي فئة 
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كما أن العنف الموجھ ضد الفتیات بالعمر المراد البحث عنھ بلغ أھمیتھ من حیث زیادتھ 
وكثرة التعامل بھ، لذا سیتم التوجھ في ھذا البحث لمعرفة تأثیر العنف األسري ضد الفتیات على 

 لسلوك العنف وباستخدام المنھج التحصیل الدراسي، باالعتماد على النظریات االجتماعیة المفسرة
 .                  سنة٢١-١٦الوصفي وبعینھ عشوائیة متمثلة في الفتیات من عمر 

  : تساؤالت الدراسة
 ما أبرز أشكال العنف األسري الموجھ ضد الفتاة السعودیة في مدینة الریاض؟ .١
 السعودیة في مدینة ما أبرز األسباب الكامنة وراء سلوك العنف األسري الموجھ ضد الفتاة .٢

 الریاض؟
 ما أبرز طرق العنف األسري المستخدمة في إیذاء الفتاة السعودیة في مدینة الریاض؟ .٣
 ما مدى تأثیر العنف األسري على التحصیل الدراسي للفتاة السعودیة في مدینة الریاض؟  .٤
لفتاة ما الحلول التي تساھم في الحد من تأثیر العنف األسري على التحصیل الدراسي ل .٥

  السعودیة في مدینة الریاض؟
  :أھداف الدراسة

تھدف ھذه الدراسة إلى الوقوف على مشكالت العنف األسري ضد الفتیات السعودیات 
  : وتأثیره على التحصیل الدراسي في مدینة الریاض، ولعل من أھمھا ما یلي

  .التعرف على أشكال العنف الموجة ضد الفتیات السعودیات بأبعاده المختلفة -١
  .التعرف على األسباب الكامنة وراء سلوك العنف األسري الموجھ ضد الفتیات السعودیات -٢
 . التعرف على طرق العنف األسري المستخدمة في إیذاء الفتیات السعودیات -٣
 .التعرف على تأثیر العنف ضد الفتیات السعودیات في التحصیل الدراسي -٤
نف األسري على التحصیل الدراسي التوصل إلى الحلول والتوصیات للحد من تأثیر الع -٥

 . للفتیات السعودیات
  :أھمیة الدراسة

 دراسة العنف األسري ضد الفتاة السعودیة وتأثیره على التحصیل الدراسي لھا أھمیتھا دتع
  : على متخلف المستویات العلمیة والعملیة وذلك على النحو التالي

  :األھمیة النظریة: أوًال
لى دراسة وتحلیل العنف األسري من جوانب مختلفة نظرًا لقد درج علماء االجتماع ع

لخطورة العنف ومضارة، فأصبحت قضیة مطروحة وبشدة لدى الساسة والمفكرین والمصلحین 
االجتماعیین عامة، والمعنیین بالعلوم االجتماعیة واإلنسانیة، فالعنف من الظواھر االجتماعیة 

  ).١٦: ٢٠١٢سالم،(أنھا موجودة في كل مكان المرفوضة من قبل المجتمع، ورغم رفضھا إال 
 فوظیفة علم االجتماع تتلخص بجمع النتائج التي توصلت إلیھا العلوم االجتماعیة كالسیاسة 
والتربیة والقانون والدین وما إلى ذلك، ثم تشخیص الحقائق االجتماعیة التي تكمن فیھا، وبالتالي 

سر الظواھر والعملیات االجتماعیة تفسیرًا علمیًا كشف احتمالیة وجود القوانین العامة التي تف
عقالنیًا، ھكذا یتجھ عدد من علماء االجتماع إلى االھتمام بدراسة القیم على اعتبار أنھا تعد تعبیرًا 

الذي ) دور كھایم(عن التنظیم االجتماعي، والبیئة الطبیعیة، والسكان وعالقتھ بالبیئة، أمثال العالم 
  ).٢٥٨-٢٥٦: ٢٠١٠الحسن، ( االجتماع العائلي اھتم بشكل خاص بعلم
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كما اھتم علماء علم االجتماع األسري بدراسة األسرة لكون نجاحھا مرتبط بنجاح المجتمع، 
كما تعددت األطر النظریة والفكریة التي فسرت سلوك العنف األسري، وتتبلور أھمیة الدراسة 

ھرة العنف األسري وتأثیره على الحالیة في أنھا تھدف إلى رصد وتحلیل ووصف وفھم ظا
التحصیل الدراسي ومن ثمة الوصول إلى المقترحات والتوصیات، وما یزید الموضوع أھمیة أن 

 على –دراسة العنف األسري من جانب الفتاة بالعمر المذكور قلیلة جدًا، كما ال توجد دراسات كافیة 
  .األسري على التحصیل الدراسي في ھذا المیدان توضح درجة تأثیر العنف -حد علم الباحثة

  :األھمیة التطبیقیة: ثانیًا
ن لدراسة العنف ضد الفتیات أھمیة بالنسبة للمجتمع فاألسرة ھي المرأة العاكسة لصورة إ

التغیر االجتماعي على المجتمع، وتعد درستھا ھي األساس األول لمواجھة المشكالت االجتماعیة، 
مجتمعیة من حیث الخلل في البناء األسري و القصور في وأي عنف بداخل األسرة یعتبر خسارة 

أداء الوظائف االجتماعیة بالشكل السلیم، فیعتبر سلوك العنف في جوھره خالًال في أداء األسرة 
لوظائفھا في النظام األسري والذي قد ینتج خالًال من شأنھ أن ُیحدث فجوًة بین األفراد وبین المجتمع 

لى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع السعودي حول قضایا العنف بأكملھ، كما أنا بحاجة إ
األسري و أسبابھ و انعكاساتھ على المجتمع، فالعنف األسري قد یؤدي إلى إخراج جیل ضعیف في 
التحصیل العلمي والثقافي والمعرفي، وقد تكشف ھذه الدراسة عن العالقة بین العنف األسري 

، ومن ثم الوصول إلى مقترحات وتوصیات تساھم في منع انتشار وتأثیره على التحصیل الدراسي
العنف األسري في المجتمع السعودي، وُتمكن من تعدیل السلوكیات الخاطئة في التنشئة االجتماعیة، 

  . والكشف عن الحلول لمواجھة المشكالت والصعوبات التي تواجھ الفتیات في تحصیلھن الدراسي
  : مفاھیم الدراسة

  :العنف/ ١

أن للعنف طابعھ المتمیز للتعبیر عن ھذه العالقات والتأثیر فیھا، ودوره وھدفھ الخاص في 
  ) ١٠: ٢٠٠٥سعید، (الممارسة التاریخیة االجتماعیة للبشریة 

ھو أي قول أو فعٍل مؤٍذ أو قھريٍّ أو عنیٍف أو تھدیديٍّ یقع على أحد : فالعنف األسري
 آلخــر، وقد ینظر إلیھ على أّنھ استخدام غیر مشروع أعضاء األسرة أو العائلة من جانب عضو

  ).١٩٥: ٢٠١٠جامع، (للقوة المادیة أو المعنویة إللحاق األذى بآخر 

  :التعریف اإلجرائي

ھو كل فعل أو تھدید یستخدم القوة بھدف إلحاق الضرر واألذى بالفتاة في األسرة 
نویًا أو اجتماعیًا أو جنسیًا، یؤثر على تحصیلھا السعودیة، وقد یكون إما عنفًا لفظیًا أو جسدیًا أو مع

  .الدراسي

  : الفتاة-٢
  : التعریف النظري

: ٢٠٠٨أحمد وآخرون، (ومؤنث الفتى الَصِبًیة الشابة ) َفَتیات وَفَتَوات(الفتاة ھي جمع   
٣٩٧.(  
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  :التعریف اإلجرائي
والعشرین كحد ھي الفتاة السعودیة التي بلغت السادسة عشر سنة ولم تتجاوز الرابعة 

أقصى، تعتبر جْزءًا من األسرة ووحده أساسیة من وحدات المجتمع، شخصیة ناضجة وقادرة على 
ممارسة مسؤولیتھا كاملة، تنشئ في أسرة لم تساھم في تحقیق أدوراھا االجتماعیة، ولم توفر لھا 

 أو معنویًا، أو األمان واالستقرار، بممارسة طرق مختلفة من العنف أما أن یكون عنفًا لفظیًا،
  .  جسدیًا، أو اجتماعیًا، أو جنسیًا، من شأنھ یحدث تأثیرات على تحصیلھا الدراسي

   : ) academic achievement(التحصیل الدراسي / ٣
الصالح، (عبارة عن حصیلة ناتج مجھود شخصي لكل طالبة داخل فناء المدرسة ھو 
١٩٩٦:٢٦.(  

  : التعریف اإلجرائي
كن الفتاة السعودیة من االستفادة من المواد العلمیة المقدمة لھا في التحصیل ھو مدى تم

المرحلة الثانویة، وقدرتھا على اجتیاز تلك المراحل بمعدل مقبول علمیًا، من دون عنف أو تعنف 
  .أسري یؤثر على تحصیلھا الدراسي

  :الدراسات السابقة
د طبیعتھا وشیوعھا ھدفت بحِث مشكالت عنف الطالب، وتحدی) ٢٠٠٣(دراسة المانع 

وأسبابھا في المرحلتین المتوسطة والثانویة، وذلك من خالل مالحظات المعلمین وانطباعاتھم، 
فالمعلمون ُیعّدون مصدرًا غنّیًا بالمعلومات حول ھذا الجانب لیس فقط؛ ألنھم یعرفون التفاصیل 

ثیرًا من الخلفیات عن الدقیقة عن مشكالت عنف الطالب في المدارس، بل ألنھم أیضًا یعرفون ك
المؤسسة التعلیمیة نفسھا، و ھذا ما یجعل دورھم مھمًا في كشف المشكلة، و أیضًا ھم مصدرًا غنّیًا 

وقد اتبعت الباحثة المنھج الوصفي التحلیلي، واعتمدت ، للحصول على المعلومات عن ھذه المشكلة
الدراسة من جمیع المعلمین في في جمع البیانات على استبیان موجھة للمعلمین، وتكون مجتمع 

معلمًا، وبینت نتائج ٦٨٩٠مدارس البنین المتوسطة والثانویة في مدینة الریاض، البالغ عددھم 
أّن أكثر مشكالت العنف شیوعــــــــــًا بین الطالب ھي المشاجرات اللفظیة، وأّنھ ال یوجد :  الدراسة

  .وسطة والمرحلة الثانویةفرق في درجة شیوع مشكالت العنف بین المرحلة المت
ھدفت تعرف على أنماط العنف المقصود والجرائم الشدیدة والخطیرة ) ٢٠٠٤(دراسة غانم 

كالقتل واالغتصاب واالعتداء البلیغ وغیرھا من الجرائم التي تتخذ العنف وتستثمره كحل 
لمبحوثین البالغ للمشكالت، استخدم الباحث منھج المسح االجتماعي، كما تحددت عینتھ في عدد من ا

 مبحوثًا، جمع فیھا بیاناتھ من خالل االستمارات، وأھم ما توصل إلیھ الباحث في ١٦٠عددھم 
من %) ٥،٦( من المبحوثین ویمثلون ٩وأن : األسرة ودور العنف األسريِّ على المبحوثین: دراستھ

اء، أو بینھم وبین الشقیق إجمالي عّینة البحث قد ُأصیبوا بمعارك أسرّیة سواء كانت بینھم وبین اآلب
أّنھم كثیرًا ما تعرضوا للضرب، %) ٢٦،٣( مبحوثًا ٤٢األكبر، أو بینھم وبین أشقائھم، كما قال 

 مبحوثًا ٢٩وأّن الضرب كان ھو األسلوب المتبع من قبل الوالدین في التعامل معھم،  أشار عدد 
كرة من جانب مدرسین من أّنھم تعرضوا للضرب المبرح في سنواتھم المب%) ١٨،١(یمثلون 

مدارسھم، أو من جانب أصحاب المحالت التي عملوا فیھا بسبب تْرِكھم للتعلیم، وبسبب عدم إنفاق 
 ٨٠أسرھم علیھم، أو بسبب الخالف المستمر بین األسرة على النفقات، ومعنى ذلك أّن ھناك 

رة في العنف إّما مع أسرھم من إجمالي عّینة الدراسة كانْت لھم تجارب مبك%) ٥٠(مبحوثًا یمثلون 
كما أوضحْت الدراسة أّن المرأة العربیة مازالت بعیدة عن جرائم العنف، وأوضحت  أو مدرسیھم،

أن ھناك عالقة عكسیة ما بین ارتفاع مستوى : أیضًا العالقة بین التعلیم وجرائم العنف وكشفت عن
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مبحوثین من متوسطي التعلیم و التعلیم التعلیم و اإلقدام على جرائم العنف حیث تبّین أّن فئات ال
الثانوي أسھمتا بأكثر قلیًال من النصف ما أسھمْت بھ فئات األمیین حیث بلغْت ھاتان الفئتان 

بینما لم یرتكب %) ٦٢،٨(من مرتكبي الجرائم، واألمیین ومن یقرأ ویكتب بنسبة %) ٣٣،٢(
 %) .٤،٣(الجامعیین سوى 
 بجرائم العنف األسري في صعید مصر، مستخدمًا تتعلق ھذه الدراسة) ٢٠٠٤(دراسة 

 ملفًا، كما استعان بالوثائق والسجالت ١٣٣٩ ملفًا من ١١٥الباحث المقابالت والتي بلغ عددھا 
اإلحصائیة، مستخدمًا المنھج الوصفي والمقارن ما بین الریف والحضر بحیث توصل الباحث إلى 

، وأّنھ أكثر شیوعاً  في %)٤٥،٥(لزوجة یبلغ نسبة أّن معدل العنف ضد ا:  عدد من النتائج أھمھا
، وھي جرائم یرتكبھا بالطبع %)٥٢،٦(من الریف والذي كان بنسبة %) ٧١،٤(الحضر بنسبة 

،  أّن العنف ضد %)٨٣،٣(الذكور فقط سواًء في الریف وتبلغ النسبة أو في الحضر وتبلغ النسبة 
، %)١٦،١(ریف دون الحضر نسبتُھ في الحضر وھذا العنف سائٌد في ال%) ١١،٧(األخت نسبتُھ 

، وسائد %)٩،١(، وأن نسبة العنف ضد األبناء %)٢٣،٧(ویرتكبھا أیضًا الذكور الریفیین بنسبة 
وأّن معظم األبناء الذین تّم قتلھم كانوا أبناء %) ٩،٥(، والحضر بنسبة %)٨،٩(في الریف بنسبة 
د أبناء الزوج، وضد األم، وضد الضرة، وابن كما شملت دراستھ أیضًا العنف ض من زوج سابق،

السلفة، وضد زوجة االبن، كما ذكر الباحث في دراستھ أّن الوسائل المستخدمة في ارتكاب الجریمة 
في مقابل %) ٣٣،٣(، وكانت أكثر انتشارًا في الحضر بنسبة %)٢٨،٨(كالسكین بنسبة 

 الرجل الحضري و ھي ترك المنزل ثم بین الریفیین، أّن ھناك أربع أسالیب یستخدمھا%) ٢٧،٩(
النقاش و الحوار ثم الصفع و الركل و أخیرًا اللُّجوء للشرطة، و أّن ھناك أسالیب أكثر شیوعًا في 

وأّن ، )الشتیمة، والتھدید(الضرب بعصًا أو بآلة حادة، أو العدوان اللفظي : الحضر من الریف وھي
ویكون أكثر وضوحًا في الریف الذي كان بنسبة ) %٧٨،٣(أھمّیة الضرب في تربیة األبناء تمثل 

ھم الذین یكون للضرب عندھم أھمّیة في %) ٥٧،١(في حین أّنھ في الحضر بنسبة %) ٨٤،٨(
وھذه األھمّیة ھي من ساعدْت على انتشار العنف بین فئات األبناء الریفیین والحضریین ، التربیة

ات استخدام العقاب یتمثل في عصیان أوامر الوالد على حد سواٍء، كما فسَّرت تلك الدراسة أن مبرر
، %)٣٣،٣(والحضر بنسبة %) ٤٦،٤(في الریف بنسبة %) ٤٤،١(في المرتبة األولى بنسبة 

كان في الحضر أعلى حیث بلغ %) ١٧،٦(والمبرر اآلخر ھو مرافقة أصدقاء السوء بنسبة 
  %) .١٤،٣(، و في الریف%)٣٣،٣(

ف طبیعة العوامل االجتماعیة المؤدیة لسلوك العنف لدى ھدفت تعر) ٢٠٠٥(دراسة الطیار
طالب المرحلة الثانویة من خالل التعرف على وجھة نظر الطالب، و ما ھي األنماط السائدة 
بالعنف، و دور كل من التنشئة األسریة والمستوى االقتصادي لألسرة وجماعة الرفاق، و الوضع 

ألسرة، و البیئة المدرسیة في العنف المدرسي، استخدم االجتماعي لألسرة، و المستوى التعلیمي ل
مدرسة منھا الحكومي واألھلي، وبلغ ٢٤فیھا الباحث منھج المسح االجتماعي، شملت الدراسة 

 ٢٠أّن أغلب المبحوثین من الطالب أقل من :  فردًا، وأھم نتائج الدراسة١١٣٥٤مجتمع الدراسة 
السنة الدراسیة الثانیة والثالثة ثانوي بنسبة ، وأكثر من نصفھم في %)٩٠،٢٥(سنة بنسبة 

، بلغ نسبة %)٨٥،٤٨( أفراد فأكثر بـ٧، وارتفاع عدد أفراد األسر غالبیتھم من %)٥٤،٤٧(
، %)٦٨،٧٨(، وانخفاض المستوى التعلیمي لألّم %)٥٣،٤٨(االرتفاع للمستوى التعلیمي لألب 

%) ٩١،٦٥(بنسبة ) ن في كنف الوالدینإذ یعیشو(حیث أن مجتمع الدراسة مستقرون اجتماعّیًا 
، وأّن المستوى %)٧٧،٥٣(وحوالي ثالثة أرباعھم متزوج األب من زوجھ واحدة فقط بنسبة قدرھا 

، أوضحت الدراسة دور التنشئة األسریة في %)٩٠،٨٥(بنسبة قدرھا ) متوسط فأعلى(االقتصادي 
، والمرشدین، وعدم اھتمام األسرة العنف المدرسي من وجھة نظر المدراء، والوكالء، والمعلمین

بالتربیة وترك األبناء في الشارع مع الصحبة السیئة وإھمالھم النشغال الوالدین وتعود بعض 
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مما ُیجیب على نقطة %) ٩٢،١٠(الطالب على العنف والتعصب القبلي منذ الصغر بنسبة قدرھا 
د اإلطار النظري للدراسة من ازدیاد مھمة في بحثي وھو ما دور األسرة في حمایة األبناء، مما یؤّك

  . العنف ودرجاتھ وطبیعتھ
ھدفت تعرف أسباب العنف ومدى ارتباطھ بالضغوط الھیكلیة، أو ) ٢٠٠٧(دراسة زاید 

بطبیعة النظام السیاسي، أو بالتدفُّقات اإلعالمیة، وبالتنشئة االجتماعیة، والتعرف على مدى الوعي 
وعالقتھ بإفراز أثار سلبیة من بینھا ) الشرطة والموظفین(بالسلوك السیاسي للدولة ورموزھا 

 أسرة موزعة ما بین الریف والحضر، مستخدمًا ٤٩٧٧العنف، أجریت الدراسة على عینة مقدارھا 
أن العنف اللفظي ھو :  الباحث المنھج المقارن لدراسة وصفیة، وأھم ما توصل إلیھ الباحث ھو

، وھذا األخیر أكثر شیوعَا من العنف باستخدام )بك األیاديتشا(األكثر شیوعا من العنف الجسدي 
اآلالت الحادة والسالح، و ھذا یدل على أّن إستراتیجیة العنف في التفاعالت الیومیة تقوم على فكرة 
فض النزاع على المستوى اللفظي، و أّن ھناك ارتباط ثقافي واضح بین صور العنف والقطر 

لعنف جزء ال یتجزأ من اإلطار المعیاري والثقافي العام، و أّنھ المعیاریة الحاكمة للسلوك، فا
یوصف بأّنھ إما جزٌء من ثقافٍة خاضعٍة لجماعات معینٍة، أو ردة فعل تجاه ثقافة معینھ، أّن العنف 

، أما العنف البدني فال یمارس إّلا في %)١٤،٨(اللفظي في األسرة ال یمارس إال في حدود 
فروق بین الذكور و اإلناث، وبین الریفیین والحضریین في ممارسة ، وأّن ھناك %)٣،٧(حدود

ھذین الشكلین من العنف، فالحضریون أكثر میًال إلى استخدام ھذین الشكلین من الریفیین كما أّن 
اإلناث وذوي التعلم المنخفض أكثر میًال الستخدام العنف اللفظي، بینما الذكور من صغار السن 

 أكثر میًال الستخدام العنف البدني، فمن الواضح أّن ھذه الدراسة أوجدت وذوي الدخول المنخفضة
مقارنة ما بین الحضر والریف، وما بین المستوى التعلیمي والدخل من جھة أخرى، وما بین الفئة 

  . األكثر عنفا وبین العنف المستخدم  في الحیاة المصریة
  :التعلیق على الدراسات السابقة
ابقة من حیث ھدفھا الرئیسي ومجتمعھا وعینتھا وكذلك األدوات تنوعت الدراسات الس
 أّن أغلب المعنفین من الــذكور یمارسون سلوكیات في مجملھاأّكدت والمنھجیة المتبعة فیھا، ولكنھا 

أّن إھمال األسرة في ، وإجرامّیة، بینما الفتیات أقل ممارسة للسلوك اإلجرامي بداخل نطاق األسرة
االنشغال عنھم وعدم االھتمام بمشاكلھم واحتیاجاتھم سبب أیضًا في تكوین سلوكیات تربیة األبناء و

، كما اتضح من خالل الدراسات السابقة عنف فیما بینھم، وقد یصُل ذلك العنف للمدرسة واألصدقاء
اتضح العنف اللفظي أصبح األكثر شیوعــــًا من العنف الجسدي والمادي، وھذا یدلُّ على أن 

َبر عنفًا بل ثقافة أسریة یة العنف في التفاعالت الیومیة، وھذا یعني بأّنھ العنف السائد ال ُیْعتإستراتیج
، وتعد ھذه الدراسة متممة لتلك الدراسات من جھة العنف ومتمیزة عنھا من حیث بیان تأثیره سائدة

اسة الحالیة من على التحصیل الدراسي، باإلضافة إلى تمیزھا في مجتمعھا وعینتھا، واستفادت الدر
  .الدراسات السابقة في عرض بعض المفاھیم النظریة وفي إعداد األداة وتفسیر ومناقشة النتائج
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  :اإلطار النظري
  :مفھوم العنف األسري: أوًال

ر       تمثل ظاھرة العن الى لیعم ھ اهللا ـ سبحانھ وتع ذ أن خلق ـف ظاھرة بشریة عرفھا اإلنسان من
ى    األرض، ومنذ ذلك الوقت وا     لعنف تتعدُد أشكالھ ومظاھره ودرجاتھ، ویتعدى تأثیره الفرد لیصل إل

  ).٢٨: ٢٠٠٨الخولي، (الجماعات المحیطة بھ، بل قد یصل إلى المجتمع بأسرة 
اًال، یمارسھ           ًا أو إھم ًا أو حرمان ًا أو معنوی ذاُء مادی فالعنف األسري ھو كل سلوك یتضمن إی

ي     أقارب تجاه أقارب آخرین بصورة منتظمة   ي المسكن أو ف م ف أو متقطعة، سواًء كانوا یقیمون معھ
اتھم بأسلوب               اقض رغب ف تن ي مواق ال، أو تبن ان أفع ى إتی ارھم عل دف إجب مساكن مستقلة، وذلك بھ
ي حال          شرع ف یتجاوز التأدیب الجائز شرعًا، وذلك باستخدام وسائل إیذاء متنوعة مما یعاقب علیھ ال

  ).٣٤: ٢٠١٠رؤیة، (إثباتھ 
ي إط  رة         وف ل األس ف داخ شمل العن ّوُع لت ف وتتن االت العن دُد مج د تتع ع الواح ار المجتم
ا  ف أفرادھ شارع      : بمختل ي ال ف ف سن، والعن ار ال ال، وكب د األطف ف ض رأة، والعن د الم ف ض العن

  .والعنف الریاضي، والعنف في المدرسة، والجامعة ومجال العمل فضًال عن طبیعتھ وشدتھ
ھردویع و أش ري ھ ف األس ى   العن ع إل ف ترج ذور العن شارًا، فج شري انت ف الب واع العن  أن

الغین    ن الب سبًا م ًا ومكت لوكًا متعلم ھ س ن لكون ف، ولك ة للعن ة الطبیعی یس للمرجعی ة ل ة الطفول مرحل
ة      ؤثرة والمقبول ائل الم دى الوس ف كإح ي العن اد ف ى االعتق ال عل ف األطف نحن نكی رة، ف بصورة كبی

  ).٢٧: ٢٠٠٨، الخولي(للوصول إلى غایة بعینھا 
  :حجم العنف األسري: ثانیًا

دًا واضحًا سواء         عدت ا تحدی د حجمھ  مشكلة العنف األسري من المشكالت التي یصعب تحدی
ن األسباب   ) ٢٠١٠ : رؤیة(وقد ذكر ، بشكل عام أو على مستوى المملكة العربیة السعودیة   بعض م

ر      ري غی ف األس شكلة العن م م ت حج ي جعل حةالت ذه ا واض ًا ھ اب    تمام سبب غی ع ب باب ترج ألس
شكلة        ة والرسمیة حول الم ا ، اإلحصاءات الدقیق داد         وأن م ة بأع دًا مقارن ل ج سجیلھ قلی ده وت م رص ت

وأن ما یجري داخل  ، حاالت العنف األسري بشكل عام والتي قد التصل إلى أجھزة الضبط الرسمیة  
رًا          ف أم یھم ضحایا العن ن ف ى     األسرة العربیة یظل في نظر الكثیرین بم خاصًا ال یجوز عرضھ عل

ي حال      ،  اآلخرین ھ ف ى أبنت ر عل أو خوفًا من الفضیحة وتجنبًا لعنف أكبر فقد یمارس الرجل عنفًا أكب
ن         ر م ي    %) ٨٠(عرف بشكواھا ولقد َتَبًین من دراسة تم إجراؤھا في األردن أن أكث ن الجرائم الت م

ا     غ عنھ ت دراسة أخرى    ، ارتكبت في المنزل لم ُیْبَل ا ًبین ونس أن نحو     كم ي ت ت ف ن  %) ٥٢( أجری م
م   إضافة، النساء اللواتي یتعًرضن للعنف یلجأن إلى العائلة لحل المشكلة     ي ت  إلى أن حاالت العنف الت

ك الحاالت عالج           ب تل ت تتطل التبلیغ عنھا ھي ألفراد تضرروا جسدیًا بدرجة ال یمكن إخفاؤھا وكان
ف    في المستشفیات األمر الذي یجعلھا قابلة للتوثی       ن العن ق كحاالت عنف أسري بینما یوجد حاالت م

األقل ضررًا مما ال یصل إلى المستشفیات ومن ثم ال یتم توثیقھ في اإلحصاءات الرسمیة وال تصل          
  ).٤٦: ٢٠١٠، رؤیة(إلى أي جھة ضبطیة 

  :حجم العنف األسري بشكل عام: ثالثًا
من مرضى %) ٢٥(رت أن في الوالیات المتحدة أشا) ١٩٩٩: دلتافو(في دراسة أعدتھا 

من %) ٨٥(وأن ، االضطرابات النفسیة وَمن حاولوا االنتحار كانوا في األصل ضحایا عنف أسري
النساء واألطفال الذین خضعوا لبرامج تأھیل نفسي واجتماعي في مراكز متخصصة كانوا ضحایا 

ول درجة تفًشي وفي األردن تم سؤال عینة من طالب وطالبات الجامعات األردنیة ح، عنف أسري
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وفي مصر ًبینت تقاریر وسجالت األمن ، بوجود عنف داخل أسرھم%) ٨٦(العنف األسري أجاب 
 وأن جرائم االغتصاب ازدادت – قضیة ھتك عرض ٨٤٤العام في فترة منتصف التسعینات حدوث 

 م وفي الضفة الغربیة وقطاع غزة بًینت١٩٩٤حالة عام ) ٢٠٣(م إلى ١٩٩٣حالة عام ) ١٢٦(من 
من النساء الفلسطینیات بمختلف األعمار تعرضن للضرب %) ٥٢( أن ١٩٩٩دراسة أجریت عام 

كما بًینت الدراسة أن اللواتي تعرضن ، منھن أجبرن على ممارسة الجنس دون رضاھن%) ٢٧(و 
مقارنة %) ٤٠(للعنف الجسدي والنفسي والجنسي أظھرن مستوى أدنى من تقدیر الذات بمقدار 

فسي والضیق بصورة أشد من غیرھن تعًرضن للعنف كما یعانین من االكتئاب النباللواتي لم ی
  ). ٤٩: ٢٠١٢الرمیحي، (

  :حجم العنف األسري في المملكة: رابعًا
مع صعوبة الحصول على معلومات وإحصاءات كافیة حول العنف األسري في معظم 

  :نھاالدول العربیة بما فیھا المملكة العربیة السعودیة لعدة أسباب م
    ة ال ضیة عائلی ر كق ى األم رون إل سھم ینظ ف أنف حایا العن یھم ض ا ف راد بم ن األف رًا م أن كثی

ون            م ال یبلغ یجوز أن َیًطِلع علیھا اآلخرون كأجھزة الشرطة والمؤسسات االجتماعیة ومن ث
 .عما أصابھم من عنف من أحد أفراد األسرة

 ندما تكون الضحیة أنثى الكثیر ینظر إلیھا كقضیة معقدة وتتسم بالحساسیة ع . 
             ن م م ا یلحق بھ غ عم دم التبلی ي ع َذرون ف الحقیقة أن ضحایا العنف ذكورًا كانوا أم إناثًا قد ُیْع

ف        ضایا العن ع ق ل م ضاء تتعام زة الق شرطة وأجھ ضبطیة كال زة ال ك ألن األجھ أذى، وذل
 .ـاكقضایا جنائیة ولیس كقضایا أسریة تستوجب السریة في تناولھـــــــــــــ

      ل غیاب الجھات المتخصصة بالعنف األسري وغیاب األطر التنظیمیة التي تحدد طرق التعام
ي    ري ف ف األس م العن دیر حج ي تق دة ف سألة معق ل الم ھ یجع صاءات حول درة اإلح ھ، ون مع
شي         ة تًف ع الدراسات المیدانی المملكة العربیة السعودیة علمًا بأن بعض الباحثین یؤكد من واق

  ).٢١٠: ١٤٢٤الزھراني، (ألسري ظاھرة العنف ا
وقد فطنت وزارة الشؤون االجتماعیة بالمملكة لمسألة العنف األسري حیث قامت بتأسیس 

إدارة (كما قامت الوزارة بتأسیس ، وحدة اإلرشاد االجتماعي وزودتھا بأخصائیین اجتماعیین
المرأة (  حمایة فئات بعینھا للتخفیف من آثار العنف األسري ومن مھام اإلدارة) الحمایة االجتماعیة 
تھتم بدراسة المشكالت االجتماعیة التي ) سنة من اإلیذاء الجسدي والجنسي ١٨واألطفال ما دون 

وتشجیع إنشاء الجمعیات الخیریة المتخصصة في توفیر الحمایة لمن ، تؤدي إلى اإلیذاء في المجتمع
وعي االجتماعي في المجتمع حول والتدخل السریع في حاالت اإلیذاء وبث ال، ھم بحاجة لھا

  ).٥٠ : ٢٠١٠، رؤیة( األضرار الناجمة عن العنف األسري 
وترى الباحثة أن الوزارة اقتصرت على فئات دون آخري فماذا عن الفتیات الیس من 
الممكن أن یتعرضن لحاالت عنف أسري؟ سواًء من قبل الوالدین أو األخوة أو أحد األقارب، مؤكده 

من %) ٦٦(ریر الصادر من مركز رؤیة للدراسات االجتماعیة حیث كشف أن على ذلك بالتق
الفتیات یتعرضن للضرب بالعصي وأن العنف الجسدي والعنف اللفظي واإلھمال المتعمد على 

وأوضحت المقابالت التي ، التوالي أبرز أشكال العنف التي تمارس على اإلناث في سن مبكرة
ا العنف األسري ضمن دراسة میدانیة غطت معظم مناطق أجراھا باحثو مركز رؤیة مع ضحای

 العض - شد الشعر–من عینة الدراسة ذكرن أنھن تعرضن للضرب بالعصي %) ٦٦(السعودیة أن 
من الفتیات إلى أنھن تعرضن للكي بأدوات المائدة كالمالعق %) ٣٣( وأشار ،  الخنق– القرص –

یعھن أنھن یتعرضن للعنف اللفظي بصفة وأوضحت الفتیات جم،  وللصفع على الوجھ–وغیرھا 
  ) .ھــ١٤٣١ ربیع األول ٥جریدة شمس الجمعة (مستمرة داخل األسرة 
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وبشكل عام فقد أشارت إحصائیة لوزارة الشؤون االجتماعیة إلى أن عدد حاالت العنف 
حالة ) ٣٨٨(ه على مستوى المملكة، منھا ١٤٢٤حالة عام ) ٤١٠(األسري التي تعاملت معھا بلغ 

حالة منھا ) ٣٨٩( تعاملت الوحدة ـھ١٤٢٥وفي عام ، حالة لغیر السعودیین) ٢٢(للسعودیین و
لغیر السعودیین موضحھ بیانات الوحدة أن أعلى فئة تعرضت لإلیذاء ) ١٢(للسعودیین و) ٣٧٧(

بإن أصحاب ) ھـ١٤٢٦ : الیوسف(ویعلل ذلك ، كانوا ضحایا حاصلین على تعلیم جامعي فما فوق
الجامعیة وما فوق أكثر تعرضًا للعنف من األقل تعلیمًا ألنھم على استعداد لمناقشة المؤھالت 

            المشكالت التي تعترضھم أكثر من غیرھم مما یعني أنھم یواجھون أذى بسبب مناقشتھم للجاني 
  ). ٥١ : ٢٠١٠، رؤیة( 

  :الظروف المؤدیة إلى العنف األسري: خامسًا
لتي یْنشأ فیھا، وُتؤثر األفكار واالتجاھات والمعتقدات والسلوكیات التي یتأثر الفرد بالبیئة ا

  .یحملھا معھ من ھذه البیئة على طریقة تعملھ داخل األسرة، والتي قد تدفعھ للعنف األسري
  : ثمانیة عشر ظرفًا قد ُتؤّدي لحدوث العنف داخل األسرة) ٢٠١٠: الجامع(وقد وضع   

  .یميالجھل وضعف المستوى التعل -١
  .ضعف الوازع الدیني والجھل بأصول الدین وأحكام الشرع -٢
  . تدني المستوى التعلیمي-٣
  .انتشار البطالة-٤
  .الخیانة الزوجیة -٥
  .الخالفات الزوجیة -٦
  .الغیرة الزوجیة -٧
  .إدمان الكحول والمخدرات -٨
  .القصور في التربیة ورعایة الناشئة -٩

  .الخالفات حول المیراث - ١٠
  .التمییز بین األبناء - ١١
  .عدم المساواة بین الزوجات - ١٢
  .اختالف المستوى الثقافي بین الزوجین - ١٤
  .التفكك األسري - ١٥
  .سوء االختیار - ١٦
  .تراجع مستوى التمسك بالتقالید والقیم واألخالق الفاضلة - ١٧
  ).١٩٧ :٢٠١٠الجامع، (عولمة الثقافة األسریة واالنسیاق وراء وسائل األعالم  - ١٨
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  ): Forms of domestic violence(أشكال العنف األسري : سادسًا
وھو عبارة عن كل ما یؤذي مشاعر الفتاة من شتم وسب،  ):verbal violence(العنف اللفظي  -١

أو أي كالم یحمل التجریح، أو یصف الفتاة بصفات مزریة مما یشعرھا باالمتھان أو 
 وھذا النوع من أنواع العنف الذي ال یترك آثارًا ،)٥: ٢٠٠٥العالف،(االنتقاص من قدرھا 

 . واضحة على شكل الفتاة، ولكنھ أشد خطرًا علیھا من الناحیة النفسیة
ھو نوع من أنواع العنف وقد یكون مقترن بالعنف  ):moral violence(العنف المعنوي -٢

ا من حرمان، أو حبس في الجسدي، كأن تصاب الفتاة بمعاناة نفسیة لما تمارسھ األسرة علیھ
  . المنزل، أو امتھان لحقوقھا

ویعني استخدام القوة الجسدیة نحو الفتاة وھو من ): physical violence(العنف الجسدي -٣
أشكال العنف الذي یترك أثرًا واضحًا على الفتاة، ویتم استخدام األیدي، أو األرجل، أو أیة 

 جسد الفتاة، وقد یكون العنف الجسدي على شكل أداة من شأنھا أن تترك أثرًا واضحًا على
  ).٢٢: ٢٠٠٦بنات،(ضرٍب، أو ركٍل، أو عضٍّ، أو صفٍع، أو حرٍق، أو شِد شعٍر، أو خنٍق 

یشمل المنع من التمتع بالحقوق الشرعیة التي تضمن ): Social violence(العنف االجتماعي -٤
في سن تؤھلھا لھ، وعْضلھا من ِقَبل الولي الحیاة االجتماعیة الطبیعیة كمنع الفتاة من الزواج 

كما یعني استخدام قوة المنع في حرمان الفتاة من ممارسة حقوقھا  ).٤٠: ٢٠١٠رؤیة،(
  . االجتماعیة ومنعھا من التواصل مع اآلخرین أو إعاقتھا عن تنمیة حصیلتھا العلمیة والعملیة

 قوًال أو عمًال، ویدخل تحت القول ویشمل التحرش الجنسي ):  social abuse(العنف الجنسي -٥
والتفٌوه بعبارات خادشھ للحیاء، ویدخل تحت العمل وْلمس أجزاء حساسة من الجسم باإلكراه 

االغتصاب، وھتك الِعْرض، وإجبار الضحیة على ممارسة الجنس أو التھتك : ومن صوره
  ).٣٩: ٢٠١٠رؤیة، (األخالقي 

   :بعض اآلثار المترتبة على العنف: سابعًا
ن       د م ھ العدی ا أن ل سلوكیة، كم ف أو ال سیة للمعن ة النف ن الناحی واء م أثیرات س ف ت إن للعن

ة المدرسیة     بأنھ) ٢٠١٢: سالم(اآلثار في البیئة المدرسیة فقد ذكر      ون البیئ ف تك  نتیجة لعملیات العن
  :متضررة ویتضح ضررھا باآلتي

  . فشل بعض الطالب في استكمال فرص تعلیمھم-
  . المدرسة الھروب من-
  . التسرب الدراسي-
  ).٧٤: ٢٠١٢، سالم( زیادة نسبة األمیة -

كما قد یتأثر النظام المدرسي وینتقل العنف من عنف أسري إلى عنف طالبي على سبیل 
 الفتاة المعرضة للعنف األسري قد تعنف زمیالتھا أو معلماتھا في المدرسة مؤكده على ذلك : المثال

أن العنف (ین شعارًا  العنف یولد عنفًا فقد تبني عدد من الباحثوبأنالعنف بما جاءت بھ نظریة دورة 
حیث تحدد دورة العنف العملیة التي یتم من خاللھا تناقل العنف من جیل إلى الجیل ) یولد عنفًا

أن الطفل الذي یتعرض ألفعال العنف في سنوات حیاتھ األولى ) ٢٠٠٠:شوقي(التالي، فوضح 
 یبدأبل إن تضرر األطفال من العنف ، إلى التورط في ارتكاب أفعال عنیفةسوف یمیل في شبابھ 

ھم أمھاتھم وأن ءباآھم فقد یصابون بأذى عندما یضرب مبكرا عندما یكونون أجنة في بطون أمھات
األم التي تتعرض للعنف من األب تنخفض قدرتھا على رعایة األبناء واألطفال ویزید احتمال 
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 یضربون أمھاتھم من المحتمل أن یضربوا ھمءباآأن األطفال الذین یشاھدون كما ، ضربھم ألطفالھا
).                                                                             ٢٤: ھـ١٤٢٨: وآخرونالیوسف (زوجاتھم في المستقبل 

العنف بصورة إلى عدم وجود طریقة إلثبات أو نفي مقولة دورة ) ٢٠٠٤، عوض(ویشیر 
الیوسف (قاطعھ، إال أن ھناك الكثیر من الشواھد الدالة على انتقال العنف من جیل إلى جیل أخر 

  ).٢٤: ھـ١٤٢٨وآخرون، 
  النظریات المفسرة لظاھرة العنف األسري : ثامنًا

نتیجة لتعدد أشكال ومظاھر العنف األسري واختالفھ من حیث طبیعتھ وشدتھ فبتالي تعددت      
ف           النظریات   ا ینظر للعن ث أن كل منھم اع حی اء االجتم ن علم ر م المفسرة لظاھرة العنف عند الكثی

ا          أخرىبجانب مختلف أو بصوره      ق م ددة وف ة متع ات علمی دة نظری  األمر الذي جعلھا تدرس من ع
 :یلي
  ): the theory of socialization(نظریة التنشئة االجتماعیة  -١

ة ال     ام األساسي لنظری ي        ینطلق االھتم ق الت ن دراسة األسالیب والطرائ ة م شئة االجتماعی تن
ا            ًا، كم رد اجتماعی ي صیاغة شخصیة الف ة واالقتصادیة ف تؤثر بواسطتھا األبنیة االجتماعیة والثقافی
ك      تھتم بدراسة مختلف الظروف والعوامل المحیطة لتلك العملیة ومدى تأثیرھا في نجاح أو إخفاق تل

ب            العملیة في أداء األدوار الم     ادًا وجوان شمل أبع ة ت شئة االجتماعی ة التن إن نظری ا ف ناطة بھا ومن ھن
  ).٣٩: ٢٠٠٢الحوشاني، (متعددة ومختلفة 

ن        ) دوركایم(وتمثل التربیة في منظور      ر ع ة وھي تعب شئة االجتماعی أحد جوانب عملیة التن
ة التن             ى عملی ایم إل ا ینظر دورك و الشخصیة كم ى نم أثیر عل ة  األسالیب المقصودة للت شئة االجتماعی

اء       ى اإلیح ھا عل ي أساس د ف ي تعتم ة والت د األخالقی سب القواع سلوك ح ھ لل ة توجی ا عملی باعتبارھ
والتدریب والتعلیم وبشكل عام فإن عملیة التنشئة ُتجسِّد لدى دوركایم حلقة الوصل التي ال غنى عنھا    

ا      یم والمع م الق ن تعل رد م ن الف ب تمك ن جان ي م ع فھ رد والمجتم ین الف ة ب ارات واللغ ییر والمھ
اة             ب األساسیة للحی ن الجوان ر م والمعتقدات وغیرھا من أنماط التفكیر واألعمال األخرى والتي تعتب
سھ             دد نف ا یج ًا مثلم سھ اجتماعی ى إعادة نف ع عل ساعد المجتم االجتماعیة كما أنھا من الجانب اآلخر ت

تعلم        ) بارسونز(بیولوجیًا، كما یتفق     ي أن ال ایم ف ع دورك د       م ا أّك ة،  كم شئة االجتماعی ھو أساس التن
ضمان              ك ل ستقبًال وذل ا م نھم أداؤھ ع م اء األدوار المتوق یم األبن ي تعل ة األسرة ف ى أھمی بارسونز عل
صیبھا نتیجة            د ت وترات ق ة ت ن أی ا ع ِاستقرار األسرة واستمرارھا، ومن ثم أّكد على ضرورة إبعادھ

  ).٢٤٦-٢٤٢: ٢٠٠٩، جعنیني(ھ على الوجھ الصحیح تقصیر أحد أفرادھا بأداء الدور المطلوب من
سب              تعلم وُیكت ف ُی ي تفترض أن العن ة الت ذه النظری ف ھ وبناء على ما سبق فإن یمكن توظی
ات             ض المجتمع ي بع د ف ز، فنج رء مشاعر التمیی شرب الم ا یت ة، كم شئة االجتماعی ة التن خالل عملی

ا    ال فیھ د أن الرج ا نج رًا، كم ل كثی سلطة للرج ي ال سوقون  تعط ح وی شكل واض ف ب ون العن یمارس
المبررات المؤیدة لعنفھم، ھذا باإلضافة إلى ما یسود المجتمع من توجھات فكریة مؤیدة أو معارضة      

  .للعنف متمثلة في األمثال والعرف والثقافة السائدة
  ):  social learning(نظریة التعلم االجتماعي -٢

اعي فیفترض       تعلم االجتم ة ال ة     أما أصحاب نظری ف بالطریق ون العن ون أن األشخاص یتعلم
تم داخل األسرة سواًء           ف ت م العن ة تعل نفسھا التي یتعلمون فیھا أنماط السلوكیات األخرى، وأن عملی
في الثقافة العامة أو الفرعیة فبعض األسر تشجع أبناءھا على استخدام العنف مع اآلخرین وتطالبھم       

ر  ف أخ ي مواق ف ف حایا للعن وا ض ا یكون ى  بأّل صول عل یلة للح ف كوس ى العن ر إل بعض ینظ ى، وال
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حاجاتھم بل إّن بعض األسر تشجع أفرادھا على التصرف بعنف عند الضرورة ومن أھم الفرضیات         
  : التي تقوم علیھا

  .أن العنف األسري یتم تعلمھ داخل األسرة، والمدرسة، ومن وسائل األعالم -١
 .الوالدان تبدأ كمحاوالت للتأدیب والتھذیبأن كثیرًا من السلوكیات العنیفة التي یمارسھا  -٢
ة         -٣ رات الطفول اء، وخب اء واألبن أن سلوك العنف یتم تعلمھ من خالل العالقة المتبادلة بین اآلب

 .المبكرة
ي       -٤ ستمر ف إن إساءة معاملة الطفل تودي إلى سلوك عدواني تبدأ بذوره في حیاتھ المبكرة، وت

 .درسیھعالقتھ مع أصدقائھ، وإخوتھ، ووالدیھ، وم
ف     -٥ دافا للعن ر أھ صبحون أكث وة ی ل ق رة األق راد األس رون(أّن أف ف وَاخ ـ١٤٢٨، الیوس : ھ

٢١    .(  
وبناء على ما سبق فأن یمكن توظیف ھذه النظریة من خالل منظورات التعلم االجتماعي 
حیث توضح أن األسرة تعلم سلوكیات العنف كما تعلم السلوكیات األخرى، فقد یتعلم اآلبن أن 

ارس العنف مع إخوتھ من خالل ممارساتھم العنیفة، أو یمارس العنف مع من ھم أضعف منھ یم
 .                           وأقل قوة، من خالل تشجیع األسرة لھ إلبراز شخصیتھ وقوتھ

:(depression (العدوان / نظریة اإلحباط  - ٣  
ف، أو العدوان لدى اإلنسان، بدراسة اإلحباط وعالقتھ بالعن) دوالرد، ومیلر(قام كل من 

واعتبرا أن العنف ھو استجابة طبیعیة لإلحباط، حیث تزداد درجة العنف وحدتھ كلما زاد اإلحباط 
وتكرر حدوثھ، فإذا ُمنع الفرد من تحقیق ھدف ضروري لھ یشعر باإلحباط وكان العدوان ھو رد 

، و على ھذا األساس فأن الرغبة الفعل على مصدر اإلحباط، سوءًا بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة
: ٢٠٠٧منیب وسلیمان،(في السلوك العنیف تختلف باختالف كمیة اإلحباط التي یعاني منھا الفرد 

٢٣.(  
وتوضح ھذه النظریة أن العنف یعد بمثابة أسلوب للتخلص من القلق الناتج عن موقف 

المحبط غالبًا ما یتورَّط في محبط، ولقد ظھرت ھذه النظریة من فكرة اإلحساس العام بأن الشخص 
فعل عدواني، فالمراھق مثًال عندما یسخر منھ اآلخرین ربما ینتقم من ھؤالء بشكل عدواني، 
والزوج المتعطل الذي ال یجد عمًال ربما یقوم بضرب أفراد أسرتھ، فاإلحباط یؤدي إلى خلق 

  ).١٥: ٢٠٠٤عوض، ( في حیاة األسر عدوان وعنف
كن توظیف ھذه النظریة التي تؤكد بأن كل عنف یسبقھ موقفًا وبناء على ما سبق فیم

إحباطیًا، والسلوك العنیف یحدث عقب إحساس الفرد بعدم قدرتھ من أن یحقق ما یرید، أو یفشل في 
  .  احتیاج أو رغبة لدى الفردإشباعتحقیق ما یرید، أو من خالل عدم 

(: conflict (نظریة الصراع   -٤  
ه النظریة بمثابة تنظیم اجتماعي یحقق قائدة لبعض الناس أكثر من تعد األسرة في ضوء ھذ

إلى األسرة باعتبارھا مجتمع طبقي مصغَّر تقوم فیھ ) ماركس، وإنجز(غیرھم حیث نظر كل من 
طبقة الرجال بقمع طبقة أخرى و ھي النساء، فالزواج ھو أول أشكال الصدام الطبقي حیث یتم فیھ 

).                                                    ١٥: ٢٠٠٤عوض،(على بؤس و قمع الطبقة األخرى تأسیس سعادة أحد الجماعات 
حصیلة العالقات بین األفراد الذین "الصراع على إّنھ ) رالف داھرندوف(كما عرَّف 

 یتم تفسیر العنف األسري في ضوء ھذه النظریة في إطار مفاھیم" یشكون من اختالف في اإلحداث
ومصطلحات السیطرة و الضبط، فالرجال أكثر قوة من النساء، و من ھنا فھم یفُرُضون سیطرتھم 
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على النساء، كما أن المراھقین أكثر قوة من األطفال، ومن ثم فھم یمكنھم فرض سیطرتھم على 
الصراع یعد جانبًا وجزءًا مكونًا من كل األنساق ) سیرایان(األطفال، ویرى عالم االجتماع 

تفاعالت بما في ذلك األسرة والتفاعالت الزوجیة، ویمكن النظر إلى أعضاء األسرة باعتبارھم وال
یواجھون نوعًا من المتطلبات المتعارضة، فھناك التنافس مع بعضھم البعض من أجل السلطة أو 
االستغالل واالمتیازات، وفي نفس الوقت المشاركة مع بعضھم البعض من أجل البقاء، فاألسرة في 
ضوء ھذه النظریة تعد نظمًا اجتماعیًا یعمل على تقنین العالقات الشخصیة المتبادلة و الوثیقة من 

  ).  ١٩: ٢٠٠٤، عوض(خالل عملیات مستمرة  من التعارض و حل المشكالت وإدارة الصـــراع 
وبناء على ما سبق فأن یمكن توظیف ھذه النظریة التي تفترض أن العنف األسري ناتج عن 

عات والتفاعالت الیومیة من أجل فرض السلطة أو االستغالل، فاألب یمارس العنف على الصرا
أفراد أسرتھ من أجل فرض السلطة والحصول على االمتیاز داخل البناء األسري، كما تؤكد ھذه 

                                  .        النظریة بأنھ یمكن تجنب العنف بین األسرة عن طریق نشر ثقافة المساواة العادلة بین األفراد
  ):(interactive postالنظریة التفاعلیة الرمزیة  -٥

ینظر أصحاب ھذا االتجاه لسلوك العنف على أساس أنھ یمكن تعلمھ من خالل عملیة 
التفاعل فھناك كثیر من الدالئل التي تؤكِّد أن سلوك العنف یتم تعلمھ من خالل التنشئة االجتماعیة 

قوم بھا األسرة، كما یرّكز ھذا االتجاه على العملیات الداخلیة لألسرة، فوحدة الدراسة فیھ التي ت
العالقات الدینامیة بین الزوج والزوجة واألبناء وفقًا لمصطلحات الحاجة وأنماط السلوك وعملیات 

ت ثالثیة أي التوافق، لذلك فإّن وحدة الدراسة ھي العالقات الثنائیة أي تفاعل بین شخصین أو عالقا
تفاعل بین ثالثة أشخاص، وبما أن ھذا االتجاه یدرس األسرة باعتبارھا وحدة من الشخصیات 
المتفاعلة لذلك فھو یركز عند دراستھ للعنف األسري على العالقات السلبیة ومظاھر العنف بین 

ة الزوج و الزوجة واألبناء، ومظاھر االتصال الرمزي السلبي من أفراد األسرة الواحد
  ).٢٤: ٢٠٠٤عوض،(

  :وذكر جورج ھیربرت مید المبادئ األساسیة للتفاعلیة الرمزیة وھي
یحدث التفاعل االجتماعي بین األفراد الشاغلین ألدوار اجتماعیة معینة ویأخذ زمنًا یتراوح  -

 .بین أسبوع إلى سنة
شخاص الذین بعد االنتھاء من التفاعل یكون األفراد المتفاعلون صورًا رمزیة ذھنیة على األ -

 تعكس الحالة وإنمایتفاعلون معھم، وھذه الصور ال تعكس جوھر الشخص وحقیقتھ الفعلیة 
 .االنطباعیة التي كونھا تجاه الشخص اآلخر الذي یتفاعل معھ خالل مدة زمنیة معینة

عند تكوین الصورة االنطباعیة عن الفرد تلتصق ھذه الصورة عن الفرد بمجرد مشاھدتھ أو  -
 . ھ أو التحدث إلیھالسماع عن

حینما تتكون الصورة الرمزیة عن شخص معین، فأن ھذه الصورة سرعان ما ینشرھا  -
الشخص الذي كوًنھا عن الشخص اآلخر المتفاعل معھ، فیكونون صورًا إیجابیة أو رمزیة 

 .اعتمادًا على نوع االنطباع ولیس طبیعة الشخص ودوافعھ
 صورة ذھنیة مخالفة إدخالسھولة تغییره، أو یكون االنطباع ذا نمط متصلب لیس من ال -

 .للصورة الذھنیة التي تكونت عنھ
إذا كانت الصورة الرمزیة إیجابیة فإن التفاعل یستمر، بینما إذا كانت الصورة الرمزیة  -

المكونة تجاه األشخاص أثناء التفاعل سلبیة فإن التفاعل البد أن ینقطع أو یتوقف 
  ).٩٨-٨٨: ٢٠١٠الحسین،(
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نُھ یمكن توظیف ھذه النظریة التي تفترضان العنف یتم تعلمھ من إ على ما سبق فوبناء
خالل عملیة التفاعل، فاألفراد یتعلمون العنف بنفس الطریقة التي یتعلمون بھا أي نمط آخر من 
أنماط السلوك االجتماعي، ویمكن تجنب العنف عن طریق عدم تعلمھ من خالل التخفیف من حدة 

  .سرة، وعن طریق تعدیل محتوى التنشئة االجتماعیةالعنف داخل األ
وعلى ذلك فإن سلوك العنف األسري سلوك ممارس بداخل نطاق األسرة ولھ تأثیراتھ 
السلبیة إما على األبناء أو الزوجین، ویمكن توظیف جمیع نظریات االجتماعیة المذكورة أعاله في 

  .  دیة وتأثیره على التحصیل الدراسيتفسیر ظاھرة العنف األسري الممارس ضد الفتاة السعو
  : العالقة بین األسرة وتحصیل الفتاة في المدرسة: تاسعًا

ن           د م ة العدی ة، ولتنمی ن األدوار التربوی تسعى كل من األسرة والمدرسة لتحقیق مجموعة م
ة      ة كاف ى مواجھ ادر عل وي ق ل ق ات، جی ن الفتی اجح م الح ون ل ص داد جی درات إلع ارات والق المھ

  .  الحیاة السلبیة، وقادر على إیجاد حلول سلیمة لكافة المشكالت، تأخذ بید الفتاة إلى بَر األمانتیارات
فبعض العوامل والمتغیرات األسریة قد تتدخل للتأثیر السلبي على مسار تنمیة الفتاة، فالفتاة 

وطفة (سیة وقد ذكر التي تتعرض لتسلط والدیھا، قد تعاني تراجعًا تربویًا وتحصیلیًا في حیاتھا المدر
تصلب األسرة في : العوامل األسریة المؤثرة على تحصیل األفراد ومنھا) ٢٠٠٤: وآخرون

التأكید على أھمیة الجانب ، ضعف مستوى تعلیم الوالدین، تفكك األسرة، المعاملة، وغیاب الوالدین
العالقة عبر نموذج التحصیلي على الجانب النفسي عند الفرد، وبالتالي یمكن تقدیم تصور عن ھذه 

إذا كان : في نموذج لألطفال) ٢٠٠٤: وآخرونوطفة (متخیل أو معادلة تربویة مفترضة وضعھا 
 تعلیم : لدینا طفل ینتمي إلى أسرة تشتمل كل شروط االزدھار والیسر الثقافي واالقتصادي من

الطفل یدرس في وكان ، وعدد أفراد األسرة المتناسب، ومستوى السكن، الوالدین ومستوى دخلھما
، مدرسة سلیمة تربویًا واجتماعیًا فأنھ یمكن لنا أن نتنبأ بأن الطفل سیحقق نجاحًا تربویًا وعلمیًا

وعلى خالف ذلك إذا كان الطفل ینتمي إلى أسرة تفتقر مختلف الشروط االجتماعیة واالقتصادیة من 
یًا واجتماعیًا بمختلف وكان الطفل یدرس في مدرسة سلیمة تربو، تسلط أو عنف وما إلى ذلك

، وآخرونوطفة ( لن یحقق أي نجاح تربوي مفترض بأنھمستویاتھا فأنھ یمكن أن نتنبأ لذلك الطفل 
١٤٠: ٢٠٠٤.(  

 إذا : وعلى ذلك یمكن تطبیق ھذا النموذج باستبدال الفئة العمریة من األطفال إلى الفتیات
الیسر الثقافي واالقتصادي من  تعلیم كانت الفتاة تنتمي إلى أسرة تشتمل كل شروط االزدھار و

وكانت الفتاة تدرس في ، وعدد أفراد األسرة المتناسب، ومستوى السكن، الوالدین ومستوى دخلھما
وعلى ، مدرسة سلیمة تربویًا واجتماعیًا فأنھ یمكن لنا أن نتنبأ بأن الفتاة ستحقق نجاحًا تربویًا وعلمیًا

أسرة تفتقر مختلف الشروط االجتماعیة واالقتصادیة من تسلط خالف ذلك إذا كان الفتاة تنتمي إلى 
وكانت الفتاة تدرس في مدرسة سلیمة تربویًا واجتماعیًا بمختلف مستویاتھا ، أو عنف وما إلى ذلك

  . لن تحقق أي نجاح تربوي مفترضبأنھافأنھ یمكن أن نتنبأ لتلك الفتاة  
  :اإلجراءات المنھجیة للدراسة

  :ةنوع الدراس: أوًال
العنف األسري ضد الفتاة السعودیة وتأثیره على التحصیل ( موضوع الدراسة دُیع

من الدراسات الحدیثة نسبّیًا حیُث توجد دراسات عدیدة في مجال العنف األسري؛ و لكن ) الدراسي
ال توجد دراسة في المجتمع السعودي اھتمت بھذا الجانب من العنف، وعلیھ فإّن ھذه الدراسة تعتبر 

سة وصفیھ تحلیلیة تصف ظاھرة العنف األسري ضد الفتیات سواء كان العنف الموجھ لھا لفظي درا
أو جسدي أو معنوي أو اجتماعي أو جنسي، وربطھ بمدى تأثیره على تحصیلھا الدراسي، وھل 
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دفعھا للتمییز والنجاح أو الفشل و ضعف التحصیل الدراسي من خالل الّلُجوء لبعض مدارِس 
  .نویة وأخذ عینة عشوائیة من الطالبات في كافة المراحلالمرحلة الثا

ویعد المنھج الوصفي من أنسب الطرق في مجال الدراسات االجتماعیة، والتي تحتاج إلى 
معرفة ورؤیة شرائح اجتماعیة مختلفة حول الموضوع الواحد، فالمنھج الوصفي ھو طریقة یعتمد 

ر الواقع االجتماعي وتسھم في تحلیلھ وجمع علیھا الباحث للحصول على معلومات دقیقة تصوِّ
المعلومات الدقیقة عن جماعة أو جماعات أو مجتمع أو ظاھرة من الظواھر، ومن ثم صیاغة عدد 
من التعلیمات أو النتائج التي یمكن أن تكون أساسًا یقوم علیھ تصوُّر نظري محدد لإلصالح 

  ).٧٩: ١٩٨٢محمد،(االجتماعي ووضع مجموعة من التوصیات 
  :منھج الدراسة: ثانیًا

انطالقًا من طبیعة الدراسة واألھداف التي تسعى إلیھا الدراسة استخدمْت الباحثة منھج 
المسح االجتماعي، والذي ُیَعدُّ أحد أنماط الدراسات المسحیة التي تنتمي إلى الدراسات الوصفیة عن 

وزُّْع مجتمع الدراسة في المدارس طریق العینة؛ ألّنھ من أنسب المناھج لھذه الدراسة، وذلك لت
  .الواقعة شرق مدینة الریاض

حیث یستخدم المسح االجتماعي في الدراسات العلمیة التي تدرس ظروف المجتمع 
وحاجاتھ بقصد تقدیم برامج تسعى على توعیة المجتمع من ظاھرة العنف األسري وتقدیم البرامج 

ار ھذا المنھج ألّنھ من أكثر المناھج شیوعًا وحداثة في العالجیة المناسبة للحد والكف منھا، وتم اختی
دراسة مثل ھذه المواضیع، وأغلبھا دقَّة علمیة، كما یتمّیز باستخدامھ للبیانات الكمیة والنوعیة، 

  ). ٨١: ٢٠٠٢، الحوشاني(وأسالیب التحلیل اإلحصائي في توضیح الظواھر االجتماعیة 
  :مجاالت الدراسة: ثالثًا

 سنة، تدرس بالمرحلة الثانویة بمدینة ١٩ - ١٦ھي الفتاة السعودیة من عمر : لبشري المجال ا-١
  .الریاض

 الحكومیة واألھلیة الواقعة شرق مدینة الریاض متمثلة في المدارسبعض  : المجال المكاني-٢
  : اآلتي

  المدارس الحكومیة واألھلیة شرق مدینة الریاض) ١(جدول 
  األحیاء  المدارس الحكومیة  م
   شرق الریاض-حي الروضة  ٥٩مدرسة   ١
  شرق الریاض-حي الیرموك   ١٣١مدرسة   ٢
  شرق الریاض- حي الفیحاء   ٦٢مدرسة   ٣
  األحیاء   األھلیةالمدارس  م
   شرق الریاض-حي القدس  مدرسة الدیوان  ١
   شرق الریاض-حي الشھداء  مدرسة األرقم  ٢
- ١٤٣٣یة للفصل الدراسي األول للعام الدراسي تعالج ھذه الدراسة الفترة الزمن :الزمني المجال -٣

  . ـھ١٤٣٤
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  : مجتمع وعینة الدراسة: رابعًا
یتكون مجتمع الدراسة من الطالبات في مدارس المرحلة الثانویة للفتیات الواقعة بشرق 

 والصف الثالث – والصف الثاني ثانوي -الصف األول ثانوي (مدینة الریاض، واآلتي یدرسن في 
مدرسة  ما بین الحكومي وأھلي، وھي موزعة على مختلف ) ٨٤(شمل عدد المدارس حیث ) ثانوي

ومكتب التربیة والتعلیم / أحیاء شرق مدینة الریاض التابعة لمكتب التربیة والتعلیم بالنھضة 
فردًا، تم التوصل ) ٣٠٣٤٦( وقد بلغ إجمالي مجموع أفراد المجتمع للفتیات السعودیات ، بالروابي

ق وزارة التربیة والتعلیم واستخراج مسح شامل من المكاتب التابعة لشرق الریاض، لھا عن طری
  : ومن أجل الوصول إلى عینة سلیمة تم أتباع التالي

  : المجتمع األصلي للدراسة
ه ١٤٣٣/١٤٣٤تم إحصاء عدد المدارس حسب سجالت اإلحصاء خالل العام الدراسي 

 :وكانت اإلعداد كالتالي
 مع الدراسةحجم مجت) ٢(جدول 

المدارس   المكاتب التربویة
  الحكومیة

عدد 
الطالبات 
  السعودیات

المدارس 
  األھلیة

عدد الطالبات 
  السعودیات

مكتب التربیة والتعلیم 
  بالنھضة

٥١٥٨  ٢٢  ٩٩٢٤  ٢١  

مكتب التربیة والتعلیم 
  بالروابي

٣٨٤٠  ١٥  ١١٤٢٤  ٢٦  

  ٨٩٦٨  ٣٧  ٢١٣٤٨  ٤٧  اإلجمالي
، وقصر الفترة اآلالفنھ یتجاوز إألصلي للدراسة، حیث ونظرًا لكبر حجم المجتمع ا

من المجتمع األصلي عن طریق حساب النسبة % ١الزمنیة لتطبیق الدراسة، سیتم سحب عینة 
 .المئویة

 المجتمع األصليالنسبة المئویة  
                          ١٠٠  

 ٣٠٣٤٦ ١٠٠ / ١ 
 ٣٠٣٫٤٦  
  منھن نظرًا لقصر المدة الزمنیة للتطبیق٢٥٠مفردة، سیتم سحب ٣٠٤عدد المفردات . 
  بعد ذلك تم سحب عینة عشوائیة منتظمة، والتي تشترط أن یكون المجتمع اإلحصائي مرتبًا

ترتیب منظم لنتمكن من سحب المدارس بشكل عشوائي منظم، ثم نعطي لكل مدرسة رقمًا 
 : ثم نتبع الخطوات التالیة) ٨٤- ١(من 

 .١٦٫٨ = ٥÷٨٤د المطلوب سحبھ تقسیم عدد المدارس بالعد .١
بطریقة عشوائیة بسیطة من بین األرقام من ) المدرسة األولى(یتم اختیار المفردة األولى  .٢

وھي مدارس  = ١٢فتكون المفردة األولى ھي التي تحمل الرقم ) ١٢( وھو الرقم ١٦ -١
 . الدیوان األھلیة
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 وبالتالي العینة المنتظمة  على كل مفردة فنحصل على أرقام المفردات،١٦نضیف العدد  .٣
 مدارس األرقم األھلیة – الحكومیة ٥٩ مدارس –مدارس الدیوان األھلیة : تكون كاآلتي

  . الحكومیة٦٢ مدارس – الحكومیة ١٣١ مدارس –
   ة ل مدرس ات بك ن الطالب سیطة م شوائیة ب ة ع ار عین یتم اختی دارس س ماء الم د أس د تحدی وبع

 :بین أفراد المجتمع قامت الباحثة باآلتيمفردة ولضمان التجانس ) ٢٥٠(وسحب 
          دارس ع     ٥٠ = ٥÷ ٢٥٠تقسیم عدد المفردات على مجموع الم ك توزی ي ذل رد، ویعن  ٥٠ ف

ة         ة عشوائیة منتظم ة عین دى الباحث استبیان على كل مدرسة بشكل عشوائي، وبذلك تتكون ل
 .سلیمة من الناحیتین المنھجیة واإلحصائیة

     استبانة، نظرًا لعدم استرجاع كامل االستبانات الموزعة   ١٩٩عالجة  في النھایة تم استرداد وم 
  . الغیر صالح للدراسةإتالفعلى أفراد العینة، وبعد 

  :أداة جمع البیانات: خامسًا
رغم تعدد األدوات واألسالیب التي تسھم في جمع البیانات والمعلومات فقد تم اختیار 

جمع البیانات ذات الصلة بالعنف األسري ضد الفتاة االستبیان المغلق المفتوح، كأداة رئیسیة ل
السعودیة بمدینة الریاض باعتبارھا من أكثر األدوات استخدامًا وُمالءمًة لھذا النوع من الدراسات، 
والذي یتكون من أسئلة مغلقة یتطلب من المبحوثات اختیار اإلجابة المناسبة لھن، وأسئلة مفتوحة 

  .جابةتعطي المبحوثات الحریة في اإل
وحیث یرى بعض المختصین في البحث العلمي أن االستبیان أداة مالئمة لجمع البیانات "

العدوي، " (المتعلقة بموضوع بحث محدد عن طریق استمارة یجري تعبئتھا من قبل المستجیب 
١٠١: ٢٠٠٨ .(  

اعدة فاالستبیان ھو مجموعة من األسئلة التي یتم اإلجابة علیھا من قبل المبحوث بدون مس
الباحث الشخصیة أو من یقوم مقامھ، فھو وسیلة للحصول على إجابات العدید من األسئلة المكتوبة 

  ). ١٧: ٢٠١٠الجرجاوي، (في نموذج ُیعد لھا الغرض، ویقوم المبحوث بملئھ بنفسھ 
وبعد الحصول على الموافقة الرسمیة تم النزول میدانیًا إلى مدارس المرحلة الثانویة في 

  . رق مدینة الریاض، وتوزیع االستبانات على الطالبات في مختلف الصفوف الدراسیةأحیاء ش
  :الصدق والثبات: سادسًا

  : الصدق الظاھري لألداة–أ 
بعد إعداد أسئلة االستبیان المبنّیة على أھداف الدراسة ومتغیراتھا تم التأكد من صدقھا 

ألخذ بآرائھم وإجراء التعدیالت علیھا وثباتھا، وذلك عبر عرضھا على مجموعة من المحكمین وا
حسب مقترحاتھم، ثم إجراء اختبار أولي للتأكد من وضوح األسئلة وردة فعل المبحوثین علیھا، ثم 
إعادة االختبار بعد فترة وجیزة للتأكد من ثباتھا، وقد حصلت الباحثة على نسبة ثبات مقبولة، ثم 

إجراء التعدیالت، وبعد االختبار األولي ألْخِذ ُعرضت االستبانة مرة أخرى على المحكمین بعد 
  . الموافقة النھائیة علیھا

  : صدق االتساق الداخلي لألداة–ب 
تم حساب معامل االرتباط بین درجة كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلیة 

  : للمحور الذي تنتمي إلیھ العبارة كما توضح ذلك الجدول التالیة
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 الموجھ ت ارتباط بیرسون لعبارات محور األسباب الكامنة وراء سلوك العنفمعامال )٣(الجدول 
  للفتاة بالدرجة الكلیة للمحور

معامل االرتباط   رقم العبارة
  بالمحور

  معامل االرتباط بالمحور  رقم العبارة

٠٫٤٩٨  ٨  **٠٫٣٤٠  ١**  
٠٫٤٢٩  ٩  **٠٫٥٢٨  ٢**  
٠٫٤٠٥  ١٠  **٠٫٦٢٤  ٣**  
٠٫٥٣٦  ١١  **٠٫٦٨٨  ٤**  
٠٫٥١٨  ١٢  **٠٫٦٣٥  ٥**  
٠٫٤٢٣  ١٣  **٠٫٦٣٣  ٦**  
٠٫٣٩٥  ٧**  -  -  

  . فأقل٠٫٠١دال عند مستوى الداللة ** 
معامالت ارتباط بیرسون لعبارات محور تأثیر العنف على التحصیل الدراسي بالدرجة  )٤(الجدول 

  الكلیة للمحور

معامل االرتباط   رقم العبارة
  بالمحور

  بالمحورمعامل االرتباط   رقم العبارة

٠٫٥٨٩  ٧  **٠٫٥٨٨  ١**  
٠٫٦٩٢  ٨  **٠٫٥٩٧  ٢**  
٠٫٦٢٤  ٩  **٠٫٥٧٩  ٣**  
٠٫٦٠٧  ١٠  **٠٫٥٣٨  ٤**  
٠٫٥٦٥  ١١  **٠٫٥٤٠  ٥**  
٠٫٦٤٧  ٦**  -  -  

  . فأقل٠٫٠١دال عند مستوى الداللة ** 
أن قیم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع محاورھا ) ٤، ٣( رقم ینولیتضح من الجد

  .فأقل مما یدل على صدق اتساقھا مع محاورھا) ٠٫٠١(لة إحصائیًا عند مستوي الداللة موجبة ودا
      : ثبات أداة الدراسة-ج

) معادلة ألفا كرونباخ(استخدمت الباحثة ) االستبانة(لقیاس مدى ثبات أداة الدراسة 
)Cronbach's Alpha (α) ( للتأكد من ثبات أداة الدراسة، والجدول)ثبات یوضح معامالت) ٥ 

  .أداة الدراسة
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  معامل ألفا كرونباخ لقیاس ثبات أداة الدراسة  )٥(جدول 

عدد   محاور االستبانة
  العبارات

ثبات 
  المحور

  ٠٫٧٦٤٩  ١٣  األسباب الكامنة وراء سلوك العنف الموجھ للفتاة
  ٠٫٨١٧١  ١١ تأثیر العنف على التحصیل الدراسي

  ٠٫٧٩٥٨  ٢٤ الثبات العام

) ٠٫٧٩٥٨(أن معامل الثبات العام لمحاور الدراسة عال حیث بلغ ) ٥ (یتضح من الجدول 
وھذا یدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالیة من الثبات یمكن االعتماد علیھا في التطبیق المیداني 

  .للدراسة
  :متغیرات الدراسة: سابعًا

ة ومجموعة من اشتملت الدراسة على أربعة محاور رئیسیة تم تناولھا من خالل عدة أسئل
  :العبارات صمم منھا االستبیان، وھي كاآلتي

 وھو خاص بالبیانات األولیة ویحتوي على أحَد عشَر سؤاًال حیث یغطي :المحور األول -
متغیر العمر، ومتغیر المرحلة الدراسیة، ومتغیر نوع التخصص : (المتغیرات التالیة

یر الحصول على مستوى متدِن في الدراسي، ومتغیر التقدیر العام للسنة الماضیة، ومتغ
إحدى المواد، ومتغیر السكن، ومتغیر نوع السكن، ومتغیر ملكیة السكن، ومتغیر المستوى 

 ). التعلیمي لألب، ومتغیر المستوى التعلیمي لألم، ومتغیر الدخل االقتصادي لألسرة
 وھو خاص بالمتغیرات المستقلة ویحتوي على معلومات تُخص العنف :المحور الثاني -

 تعرض الفتاة للعنف من أسبقیةمتغیر : (الممارس على الفتاة حیث یغطي خمس متغیرات
قبل أسرتھا، ومتغیر األشخاص الذین یمارسون العنف تجاه الفتاة، ومتغیر دور زوجة األب 

ه الفتاة، ومتغیر أكثریة أنواع العنف أو زوج األم في التحریض لممارسة العنف تجا
 ).الممارسة ضد الفتاة في المنزل، ومتغیر الطرق المستخدمة في إیذاء الفتاة

 وھو خاص بالمتغیرات البحثیة التابعة، ویحتوي على ثالثة أقسام رئیسیة :المحور الثالث -
  :للتعرف على مدى تأثیر العنف األسري الموجھ للفتاة على التحصیل الدراسي

ویشمل متغیر األسباب الكامنة وراء سلوك العنف الممارس ضد الفتاة : القسم األول .١
 .السعودیة ویغطي ثالث عشرة عبارة

ویشمل متغیر تأثیر العنف األسري على تحصیل الفتاة السعودیة ویغطي أثنى : القسم الثاني .٢
  .عشر عبارة باإلضافة إلى سؤال مفتوح

ول التي تساعد على منع انتشار إیذاء الفتیات ویغطي ستة  ویشمل متغیر الحل:المحور الرابع -
  . حلول بسؤال مفتوح

استخدمت الباحثة مقیاس لیكرت الخماسي المتدرج من خمس نقاط تتراوح ما بین الموافقة 
عن الموافقة ) ٢(عن الموافقة بدرجة عالیة، ویعبر رقم ) ١(بشدة والرفض التام حیث یعبر رقم 

) ٥(عن عدم الموافقة، ویعبر رقم ) ٤(عن عدم العلم بالشي، ویعبر رقم ) ٣ (المتوسطة، ویعبر رقم
عن عدم الموافقة بدرجة عالیة، وھذا المقیاس الخماسي یتمیز بسھولتھ إحصائیًا بحیث یمكن تحویل 
البیانات إلى بیانات كمیة یسھل معالجتھا إحصائیًا ومن خالل ھذا المقیاس یمكن تحدید إجابات 

  :ینة في ثالث اتجاھاتمفردات الع
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 ) تعبر الموافقة) موافقة+ موافقة بشدة. 
 ) تعبر عن الرفض وعدم الموافقة) غیر موافقة+ غیر موافقة بشدة. 
 )تعبر عن الحیاد) ال أعلم . 

  :نتائج الدراسة ومناقشتھا
تاة ما أبرز أشكال العنف األسري الموجھ ضد الف: نتائج إجابة السؤال األول الذي نص على ما یلي

  السعودیة في مدینة الریاض؟
لإلجابة عن ھذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئویة ألنواع العنف والجدول التالي 

  یوضح ذلك
  أكثر أنواع العنف الذي یمارس ضد الفتاة في المنزل  )٦(جدول 

 النسبة المئویة التكرار أنواع العنف الممارسة تجاه الفتاة السعودیة 

%٨٣٫٤  ١٦٦  فظيالعنف الل  
%٧٤٫٤  ١٤٨ العنف الجسدي   
%٧٧٫٤  ١٥٤ العنف المعنوي   

%٧٣٫٩  ١٤٧ الحرمان من الحقوق  
%٦٦٫٨ ١٣٣ العنف الجنسي  

یرین أن العنف اللفظي ) ١٦٦(من مفردات العینة وبتكرار % ٨٣٫٤أن ) ٦(یوضح الجدول 
یرین ) ١٥٤(لعینة وبتكرار  من مفردات ا% ٧٧٫٤یلیھ ، ھو أكثر أنواع العنف انتشار في المنزل

من مفردات % ٧٤٫٤أن العنف المعنوي ھو أكثر أنواع العنف انتشارا في المنزل، بالمقابل جاء 
ثم جاء ،یرین أن العنف الجسدي ھو أكثر أنواع العنف انتشاًر في المنزل ) ١٤٨(العینة وبتكرار 
الحرمان ( العنف االجتماعي یرین أن) ١٤٧(من مفردات العینة وبتكرار % ٧٣٫٩وبفارق ملحوظ 

من مفردات العینة % ٦٦٫٨وأخیرًا جاء ، ھو أكثر أنواع العنف انتشاًر في المنزل) من الحقوق
  .یرین أن أكثر أنواع العنف الذي یمارس ضد الفتیات في المنزل العنف الجنسي) ١٣٣(وبتكرار 

ھ ضد الفتیات ومن ثم یكون ترتیب أنواع العنف األسري من حیث االنتشار وممارست
  . الجنسي- ٥.      االجتماعي-٤.       الجسدي-٣.     المعنوي-٢.    اللفظي-١ :بالمنازل

ھذه النتائج أن العنف اللفظي یتمثل المرتبة األولى وھو أسھل أنواع العنف ارتكابا وتوضح 
د تؤدي بالفتاة رَا جسدیة قالعتماده على اللفظ الذي ال یحدث أضرا، من ِقَبل األفراد في المجتمع

ة إلى مراجعة المستشفیات ومن ثم تتحول المشكلة إلى تساؤالت وقد تتطور للقضاء فالمعن
یلیھ في ذلك انتشار العنف المعنوي الذي یمثل المرتبة الثانیة فھو صورة من صور ، والمحاكمة

دث ضرر والذي قد یح، القھر ضد المعنفات كوسیلة متاحة من وسائل الضغط بفعل عوامل نفسیة
كبیر على الفتاة یرجع ذلك لمرحلتھا العمریة ورغبتھا أن تكون األسرة بمثابة المعین والمحفز 

یلیھ في ذلك انتشار العنف الجسدي الذي احتل المرتبة الثالثة والذي یحدث ، والمقوي لشخصیتھا
حتل المرتبة أضرارًا جسدیة ونفسیة وصحیة أیضًا، یلیھ في ذلك انتشار العنف االجتماعي الذي ا

وقد یعود ذلك بطبیعة الحال إلى أن منطقة الریاض منطقة ، الرابعة المتمثل في الحرمان من الحقوق
وعلى ذلك تعد وسیلة الحرمان من الحقوق ، حضاریة تلعب فیھا الحیاة االجتماعیة دورًا بارزًا

دث مضار نفسیة بالمقابل تح، وسیلة سھلة من قبل المعنفین و ال تحدث مضارًا جسدیة كبیرة
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واجتماعیة للمعنفات ورغبتھن الشدیدة في الحصول على ما ُحرمن منھ من قبل أفراد أسرتھن، 
وأخیرًا احتل العنف الجنسي المرتبة الخامسة من حیث انتشاره وقد یعود ذلك إلى ثقافة المدینة 

یجابیًا في حمایة الفتاة ووعیھا باألضرار المصاحبة لھذا النوع من العنف، كما أن الدین یلعب دورًا إ
  . من العنف الجنسي

بأن العنف اللفظي ھو األكثر شیوعًا مما ) ٢٠٠٧: زاید(كما أن ھذه النتیجة تتوافق مع دراسة 
یؤكد أن إستراتیجیة العنف في التفاعالت الیومیة تقوم على فكرة فض النزاع على المستوى 

 والثقافي العام، وأنھ یوصف بأنھ إما جزء من اللفظي، فالعنف جزء ال یتجزأ من اإلطار المعیاري
  . ثقافِة خاضعِة لجماعات معینة، أو ردة فعل تجاه ثقافة معینة

ما أبرز األسباب الكامنة وراء سلوك العنف : نتائج إجابة السؤال الثاني الذي نص على ما یلي
  األسري الموجھ ضد الفتاة السعودیة في مدینة الریاض؟

ؤال تم حساب التكرارات والنسب المئویة والمتوسطات الحسابیة لإلجابة عن ھذا الس
االنحرافات المعیاریة لألسباب الكامنة وراء العنف األسري الموجھ للفتاة والجدول التالي یوضح 

  ذلك
استجابات مفردات عینة الدراسة على عبارات محور األسباب الكامنة وراء سلوك  )٧(جدول 

  العنف الموجھ للفتاة 
 درجة الموافقةالتكرار

رقم 
النسبة  العبارة لعبارةا

% 
موافقة 

ال موافقة  بشدة
 أعلم

غیر 
 موافقة

غیر 
موافقة 

 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

معامل 
 االختالف

 ٢٢  ٢٠  ٤٦  ٨٨  ٢٣ ك

١ 

شخص   اقبني ال یع
دما  ف عن المعن
لوك  ب س ارتك

  خاطئ
% ١١٫١  ٢٣٫١١٠٫١  ١١٫٦٤٤٫٢ 

٣٤٫٣٢ ١٫١٥ ٣٫٣٥ 

 ٣٣  ٤٩  ٤٤  ٥٥  ١٨ ك

٢ 

شخص   اقبني ال یع
دما ال   ف عن المعن
رًا   أودي دورًا أو أم

 بالمنزل
% ١٦٫٦  ٢٢٫١٢٤٫٦  ٢٧٫٦  ٩٫٠ 

١٫٢٤ ٢٫٨٨ 
٣٤٫٠٥ 

 

 ٧٨  ٣٨  ٢٨  ٢٩  ٢٦ ك

٣ 

شخص   افني ال یع
ًا    ف تفریغ المعن
ن    ة ع ة ناتج لطاق

 ضغوط الحیاة
% ٣٩٫٢  ١٤٫١١٩٫١  ١٣٫١١٤٫٦ 

٥٩٫٦٧ ١٫٤٥ ٢٫٤٣ 

 ٩٩  ٤٢  ٢٣  ٢٢  ١٣ ك

٤ 

شخص   اقبني ال یع
ام   ف كانتق المعن

  شخصي
 

% ٤٩٫٧  ١١٫٦٢١٫١  ١١٫١  ٦٫٥ 
١٫٢٩ ٢٫٠٤ 

٦٣٫٢٣ 
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 درجة الموافقةالتكرار
رقم 

النسبة  العبارة لعبارةا
% 

موافقة 
ال موافقة  بشدة

 أعلم
غیر 
 موافقة

غیر 
موافقة 

 بشدة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

معامل 
 االختالف

 ١٢١  ٢٨  ٢٥  ١٦  ٩ ك
شخص   ٥ اقبني ال یع

 ٦٠٫٨  ١٢٫٦١٤٫١  ٨٫٠  ٤٫٥ % المعنف بدون سبب
٦٦٫٢٩ ١٫٢٠ ١٫٨١ 

 ٥٨  ٥١  ٤١  ٣٥  ١٤ ك

٦ 

شخص   اقبني ال یع
دما  ف عن المعن
زل    ي المن دث ف یح

  ات أسریةخالف
% ٢٩٫١  ٢٠٫٦٢٥٫٦  ١٧٫٦  ٧٫٠ 

٣٢٫٩٩ ١٫٢٧ ٢٫٤٨ 

 ٢٤  ٢٤  ٤١  ٤٤  ٦٦ ك

٧ 

عف   د أن ض أج
دین   صال الوال ات
عف    الرب وض ب
دیني سبب     وازع ال ال
ف   سلوك العن ل

  الموجھ لدي
% ١٢٫١  ٢٠٫٦١٢٫١  ٣٣٫٢٢٢٫١ 

٣٨٫٩٢ ١٫٣٧ ٣٫٥٢ 

 ٤٣  ٥٠  ٤٦  ٤٠  ٢٠ ك

٨ 

روف   د أن الظ أج
بب   صادیة س االقت

ف الس تخدام العن
ل    ن قب ة م وخاص

  والدي
% ٢١٫٦  ٢٣٫١٢٥٫١  ١٠٫١٢٠٫١ 

٤٧٫٠٥ ١٫٢٨ ٢٫٧٢  

٩ 

رة    د أن النظ أج
و     اة ھ سلبیة للفت ال
تخدام   سبب الس ال

  أنماط العنف

  ٣٧٫١٤ ١٫٣٠ ٣٫٥٠ ٢٣  ٢١  ٤٠  ٦٣  ٥٢ ك

    % ١١٫٦  ٢٠٫١١٠٫٦  ٢٦٫١٣١٫٧      
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  )٧(تابع جدول 
 درجة الموافقة التكرار

رقم 
النسبة  العبارة ارةالعب

% 
موافقة 
غیر  ال أعلم موافقة   بشدة 

موافقة 

غیر 
موافقة 
 بشدة 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

معامل 
 االختالف

 ١٣  ١٦  ٤١  ٤٦  ٨٣ ك

١٠ 

د أن   أج
اب  غی
انون  الق
ة  لحمای
بب   اة س الفت
شار    ي انت ف
اھرة  ظ

  العنف

% ٦٫٥  ٨٫٠  ٢٠٫٦  ٢٣٫١  ٤١٫٧ 
٣١٫٩٥ ١٫٢٣ ٣٫٨٥ 

 ٥٧  ٥١  ٤٦  ٢٨  ١٧ ك

١١ 

أجد أن عدم 
ي  أدائ
ات  لواجب
ي   ة ف العلمی
ة  المدرس
بب   س
ة  لممارس
لوك  س
ن   ف م العن
رب أو   ض
راخ أو  ص

  غیرھا

% ٢٨٫٦  ٢٥٫٦  ٢٣٫١  ١٤٫١  ٨٫٥ 
٥١٫٦١ ١٫٢٨ ٢٫٤٨ 

 ٣٨  ٣٤  ٤٠  ٥٣  ٣٤ ك

١٢ 

د أن   أج
عف  ض
صیتي  شخ
سلیط  وت
وتي  إخ
اء  األبن
ي   بب ف س
ة  ممارس
لوك  س
ف   العن

  تجاھي
 

% ١٩٫١  ١٧٫١  ٢٠٫١  ٢٦٫٦  ١٧٫١ 
٤٥٫٠٩ ١٫٣٨ ٣٫٠٦ 
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 درجة الموافقة التكرار

رقم 
النسبة  العبارة ارةالعب

% 
موافقة 
غیر  ال أعلم موافقة   بشدة 

موافقة 

غیر 
موافقة 
 بشدة 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

معامل 
 االختالف

 ٤٦  ٣٦  ٤٨  ٣٦  ٣٣ ك

١٣ 

د أن   أج
اض   انخف
ستوى  الم
ي  التعلیم
دین  للوال
دود  والح
و   ة ھ الثقافی
بب   س
تخدام  الس
سوة  الق
ف  والعن

  تجاھي

% ٢٣٫١  ١٨٫١  ٢٤٫١  ١٨٫١  ١٦٫٦ 
٨٤٫٤٣ ١٫٣٩ ٢٫٨٧ 

 ١٧٫١٤ ٠٫٦٦  ٢٫٨٥ المتوسط العام

اتجاھات مفردات العینة نحو األسباب الكامنة وراء سلوك ) ٧(تظھر نتائج الجدول رقم 
  :العنف الموجھ ضد الفتیات السعودیات وكانت كاآلتي

وتم ، )یعاقبني الشخص المعنف عندما ارتكب سلوك خاطئ( مفردات العینة نحو عبارة تجاھاتا-
فقد بلغت نسبة الفتیات ، سلوك العنف تبعًا التجاه العبارةتحدید نسبة وجود السبب الكامن وراء 

كما بلغت نسبة الفتیات ، )موافقة% ٤٤٫٢+ موافقة بشدة % ١١٫٦% (٥٥٫٨الالتي یوافقن 
غیر موافقة %١٠٫١% (٢١٫٢في حین بلغت نسبة الالتي الیوافقن، ال یعلمن% ٢٣٫١المحایدات

ان بھا فھي تمثل أكثر من نصف العینة لذلك ھذه النسبة ال یستھ) غیر موافقة بشدة % ١١٫١+
 والمربین سواء في األجھزة التربویة أو اإلرشادیة أو اإلعالمیة توعیة المسئولینیجدر توعیة 

كما ، األسر عن طرق وأسالیب معالجة المشكالت األسریة وماھیة الوسائل العقابیة المسموح بھا
كما بلغ المتوسط الحسابي لھذا ،  في التأدیبالبد من توضیح رأي الدین حول الطرق المستخدمة

  %.٣٤٫٣٢وبلغت قیمة معامل االختالف ) ١٫١٥(با انحراف معیاري) ٣٫٣٥(السبب 
دي دورًا  أو أمرًا أؤیعاقبني الشخص المعنف عندما ال ( اتجاھات مفردات العینة نحو عبارة -

فقد بلغت ،  تبعًا التجاه العبارةوتم تحدید نسبة وجود السبب الكامن وراء سلوك العنف، )بالمنزل
، كما بلغت نسبة )موافقة% ٢٧٫٦+ موافقة بشدة % ٩٫٠% (٣٦٫٦نسبة الفتیات الالتي یوافقن 

% ٤١٫٢في حین بلغت نسبة الالتي ال یوافقن  ، ال یعلمن% ٢٢٫١الفتیات المحایدات  
 فھي تمثل أكثر ھذه النسبة ال یستھان بھا) غیر موافقة بشدة % ١٦٫٦+غیر موافقة %٢٤٫٦(

من ربع العینة لذلك یجدر توعیة األسر بأسالیب الحوار وخاصة أنھا تمتع  بروابط أسریة 
كما البد من توعیة الفتیات من خالل الوسائل التربویة في المدرسة أو ، ومستوى تعلیمي جید

كما ، ھاإلعالمیة حول طرق التعامل مع أفراد األسر وكیف تحقیق أدوارھا األسریة بأكمل وج
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وبلغت قیمة معامل ) ١٫٢٤(بإنحراف معیاري) ٢٫٨٨(بلغ المتوسط الحسابي لھذا السبب 
  % ٤٣٫٠٥االختالف 

التي فسرت أسباب ومبررات استخدام العقاب ) ٢٠٠٤: عوض(ھذه النتیجة تتوافق مع دراسة      
  .التي تتمثل في عصیان األوامر

یغًا لطاقة ناتجة عن ضغوط الشخص المعنف تفریعاقبني ( اتجاھات مفردات العینة نحو عبارة -
فقد بلغت ، وتم تحدید نسبة وجود السبب الكامن وراء سلوك العنف تبعًا التجاه العبارة، )الحیاة

كما بلغت ، )موافقة% ١٤٫٦+ موافقة بشدة % ١٣٫١% (٢٧٫٧نسبة الفتیات الالتي یوافقن 
% ٥٨٫٣ت نسبة الالتي ال یوافقن  في حین بلغ، ال یعلمن% ١٤٫١نسبة الفتیات المحایدات

ھذه النسبة ال یستھان بھا فھي تمثل أكثر ) غیر موافقة بشدة % ٣٩٫٢+غیر موافقة %١٩٫١(
من ربع العینة لذلك یجدر توعیة األسر عن طریق الوسائل التربویة واإلعالمیة من خالل 

غرة في األحیاء حول  والتربویین والبرامج التوعویة أو أقامھ ورشات العمل المصالمسئولین
طرق معالجة المشكالت األسریة وكیفیة تفریغھا وتوضیح بعض التقنیات التي تساعد على 

) ١٫٢٤( معیاريبانحراف) ٢٫٨٨(كما بلغ المتوسط الحسابي لھذا السبب ، اإلنسانتجدید طاقة 
  %.٥٩٫٦٧وبلغت قیمة معامل االختالف 

 العنف یسبقھ موقف محبط ناتج عن عدم بأنالتي تؤكد      ھذه النتیجة تتوافق مع نظریة اإلحباط و
  . االحتیاجات أو ضغوط الحیاةإشباع

وتم تحدید نسبة ، )یعاقبني الشخص المعنف كانتقام شخصي(اتجاھات مفردات العینة نحو عبارة -
ن وجود السبب الكامن وراء سلوك العنف تبعًا التجاه العبارة، فقد بلغت نسبة الفتیات الالتي یوافق

كما بلغت نسبة الفتیات المحایدات  ، )موافقة% ١١٫١+ موافقة بشدة % ٦٫٥% (١٧٫٦
غیر موافقة %٢١٫١% (٧٠٫٨في حین بلغت نسبة الالتي ال یوافقن  ، ال یعلمن% ١١٫٦

ھذه النسبة تمثل األغلبیة العظمى بعدم الموافقة فھي تمثل أكثر ) غیر موافقة بشدة % ٤٩٫٧+
) ١٫٢٩( معیاريبانحراف) ٢٫٠٤(غ المتوسط الحسابي لھذا السبب كما بل، من نصف العینة

  % .٣٣٫٥١وبلغت قیمة معامل االختالف 
 العنف یحدث بداخل المنزل بأنالتي توضح ) ٢٠٠٠: رشودال(ھذه النتیجة تتوافق مع دراسة     

مع عندما تحدث مضایقات من األسرة، فاألبناء یمارسون الضرب على أخواتھن عندما یختلفون 
  .والدیھم

وتم تحدید نسبة وجود ، )یعاقبني الشخص المعنف بدون سبب( اتجاھات مفردات العینة نحو عبارة -
فقد بلغت نسبة الفتیات الالتي یوافقن ، السبب الكامن وراء سلوك العنف تبعًا التجاه العبارة

% ١٢٫٦ت  كما بلغت نسبة الفتیات المحایدا، )موافقة% ٨٫٠+ موافقة بشدة % ٤٫٥% (١٢٫٥
غیر % ٦٠٫٨+غیر موافقة %١٤٫١% (٧٤٫٩في حین بلغت نسبة الالتي ال یوافقن ، ال یعلمن

، ھذه النسبة تمثل األغلبیة العظمى بعدم الموافقة فھي تمثل أكثر من نصف العینة) موافقة بشدة 
وبلغت قیمة معامل ) ١٫٢٠( معیاريبانحراف) ١٫٨١(كما بلغ المتوسط الحسابي لھذا السبب 

  %.٦٦٫٢٩االختـــالف 
التي توضح أن أفراد العینة یشعرون بالخوف ) ٢٠٠٠: الرشود(ھذه النتیجة تتوافق مع دراسة      

  .عند مقابلة والدیھم رغم عدم قیامھم بأًي عمل خاطئ
یعاقبني الشخص المعنف عندما یحدث بالمنزل خالفات ( اتجاھات مفردات العینة نحو عبارة -

فقد بلغت ،  نسبة وجود السبب الكامن وراء سلوك العنف تبعًا التجاه العبارةوتم تحدید، )أسریة
كما بلغت نسبة ، )موافقة% ١٧٫٦+ موافقة بشدة % ٧٫٠% (٢٤٫٦نسبة الفتیات الالتي یوافقن 



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٢٩

% ٥٤٫٧في حین بلغت نسبة الالتي ال یوافقن ، ال یعلمن% ٢٠٫٦الفتیات المحایدات  
ھذه النسبة تمثل األغلبیة العظمى بعدم ) موافقة بشدة غیر % ٢٩٫١+غیر موافقة %٢٥٫٦(

) ٢٫٤٨(كما بلغ المتوسط الحسابي لھذا السبب ، الموافقة فھي تمثل أكثر من نصف العینة
  %.٥١٫٢٠وبلغت قیمة معامل االختـــالف ) ١٫٢٧( معیاريبانحراف

ف األسري ینخفض بین  سلوك العنبأنھذه النتیجة تؤكد نظریة الفعل االجتماعي التي تفترض     
الزوجین كلما ارتفعت درجة العقالنیة والتفھم للمواقف والظروف االجتماعیة واألسریة المحیطة 

  .بھم والعكس صحیح
أجد أن ضعف اتصال الوالدین بالرب وضعف الوازع الدیني ( اتجاھات مفردات العینة نحو عبارة -

د السبب الكامن وراء سلوك العنف تبعًا وتم تحدید نسبة وجو، )سبب لسلوك العنف الموجھ لدي
+ موافقة بشدة % ٣٣٫٢% (٥٥٫٣فقد بلغت نسبة الفتیات الالتي یوافقن ، التجاه العبارة

في حین بلغت نسبة ، ال یعلمن% ٢٠٫٦كما بلغت نسبة الفتیات المحایدات  ، )موافقة% ٢٢٫١
ھذه النسبة ال ) بشدة غیر موافقة % ١٢٫١+غیر موافقة %١٢٫١% (٢٤٫٢الالتي ال یوافقن  

یستھان بھا فھي تمثل أكثر من نصف العینة لذلك یجدر توعیة األسر عن طریق وسائل الضبط 
الغیر رسمیة المتمثلة في المساجد بتوعیة أفراد المجتمع دینیًا من خالل الخطب والمحاضرات 

اإلعالم باعتبارھا أو من خالل وسائل ، والكتیبات بالتذكیر بالدین وتقویة الروابط اإلیمانیة
األكثر مشاھدة وتأثیر على أفراد المجتمع من خالل التوعیة بالعبارات الدینیة أو اآلیات القرآنیة 

) ٣٫٥٢( كما بلغ المتوسط الحسابي لھذا السبب ، أو سنن المصطفى علیة أفضل الصالة والتسلیم
  %.٣٨٫٩٢وبلغت قیمة معامل االختالف ) ١٫٣٧( معیاريبانحراف

ه النتیجة تؤكد النظریة الظاھراتیة التي توضح العالقة الطردیة السلبیة بین مستوى العنف ھذ    
  .األسري ودرجة التدین لكل من الزوجین

اجد أن الظروف االقتصادیة سبب الستخدام العنف وخاصة ( اتجاھات مفردات العینة نحو عبارة -
فقد ، ء سلوك العنف تبعًا التجاه العبارةوتم تحدید نسبة وجود السبب الكامن ورا، )من قبل والدي

كما ، )موافقة% ٢٠٫١+ موافقة بشدة % ١٠٫١% (٣٠٫٢بلغت نسبة الفتیات الالتي یوافقن 
في حین بلغت نسبة الالتي ال یوافقن  ، ال یعلمن% ٢٣٫١بلغت نسبة الفتیات المحایدات  

تمثل األغلبیة العظمى ھذه النسبة ) غیر موافقة بشدة % ٢١٫٦+غیر موافقة %٢٥٫١% (٤٦٫٧
وقد یعود السبب في ذلك إلى أن الغالبیة العظمى ، بعدم الموافقة فھي تمثل أكثر من ربع العینة

كما بلغ المتوسط ، و ال یعانین من مشاكل اقتصادیة، من أفراد العینة یتمتع بمستوى معیشي جید
امل االختالف وبلغت قیمة مع) ١٫٢٨( معیاريبانحراف) ٢٫٧٢(الحسابي لھذا السبب 

٤٧٫٠٥.%  
 سلوك العنف یمارس بسبب الخالفات بأن) ٢٠٠٤: الغانم(ھذه النتیجة تتوافق مع دراسة      

  .المستمرة في األسرة حول النفقات نظرًا النخفاض مستوى الدخل االقتصادي
ف أجد أن النظرة السلبیة للفتاة ھو سبب الستخدام العن( اتجاھات مفردات العینة نحو عبارة -

فقد ، وتم تحدید نسبة وجود السبب الكامن وراء سلوك العنف تبعًا التجاه العبارة، )الموجھ لدي
كما ، )موافقة% ٣١٫٧+ موافقة بشدة % ٢٦٫١% (٥٧٫٨بلغت نسبة الفتیات الالتي یوافقن 
في حین بلغت نسبة الالتي ال یوافقن  ، ال یعلمن% ٢٠٫١بلغت نسبة الفتیات المحایدات  

ھذه النسبة ال یستھان بھا فھي ) غیر موافقة بشدة % ١١٫٦+غیر موافقة %١٠٫٦% (٢٢٫٢
 الفتاة لیست عنصرًا  بأنتمثل أكثر من نصف العینة لذلك یجدر توعیة المجتمع وكافة أفراده 

كما قد یكون للمستشفیات والمؤسسات الصحیة دورًا ، یمثل الضعف لذا یمارس العنف تجاھھا
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 النفسیین األخصائیینأقسام النساء والوالدة والتي تكون من قبل في توعیة األسر وخاصة 
كما أجد أن المجتمع تغیرت نظرتھ  للفتاة وإنجابھا لذا سیكون من السھل التأثیر  ، واالجتماعیین

 بانحراف) ٣٫٥٠(كما بلغ المتوسط الحسابي لھذا السبب ، وتغییر رؤیتھم السلبیة للفتاة
  %.٣٧٫١٤امل االختالف وبلغت قیمة مع) ١٫٣٠(معیاري

ھذه النتیجة تتوافق مع نظریة الصراع التي تؤكد إن العنف یمارس داخل األسرة في ضوء     
مفاھیم ومصطلحات السیطرة والضبط، فالرجال أكثر قوة من النساء ومن ثم یفرضون سیطرتھم 

  .على النساء
فتاة سبب في انتشار ظاھرة یة الأجد أن غیاب القانون لحما( اتجاھات مفردات العینة نحو عبارة -

فقد بلغت ، وتم تحدید نسبة وجود السبب الكامن وراء سلوك العنف تبعًا التجاه العبارة، )العنف
كما بلغت ، )موافقة% ٢٣٫١+ موافقة بشدة % ٤١٫٧% (٦٤٫٨نسبة الفتیات الالتي یوافقن 

% ١٤٫٥تي ال یوافقن  في حین بلغت نسبة الال، ال یعلمن% ٢٠٫٦نسبة الفتیات المحایدات  
ھذه النسبة ال یستھان بھا فھي تمثل أكثر من ) غیر موافقة بشدة % ٦٫٥+غیر موافقة %٨٫٠(

نصف العینة لذلك یجدر توعیة أفراد المجتمع بالقوانین التي تحمي الفتیات وكافة الضحایا 
لكن نقص فالقانون موجود ووسائل الحمایة من العنف األسري متوفرة و، المعرضین للعنف

 منشآتلذا وجب على كافة وسائل الضبط من وزارت و ، التوعیة بھا أوضح عدم تواجدھا
رسمیة وشرطھ ومحاكم التوعیة المجتمعیة والترابط والتنسیق فیما بینھا لتتضافر جمیع الجھود 

 بانحراف) ٣٫٨٥( كما بلغ المتوسط الحسابي لھذا السبب ، وتشمل التوعیة كافة المنازل
  %.٣١٫٩٥وبلغت قیمة معامل االختالف ) ١٫٢٣(معیاري

أجد أن عدم أدائي لواجباتي العلمیة في المدرسة سبب ( اتجاھات مفردات العینة نحو عبارة -
وتم تحدید نسبة وجود السبب الكامن ، )لممارسة سلوك العنف من ضرب أو صراخ أو غیرھما

% ٨٫٥% (٢٢٫٦لفتیات الالتي یوافقن فقد بلغت نسبة ا، وراء سلوك العنف تبعًا التجاه العبارة
في ، ال یعلمن% ٢٣٫١كما بلغت نسبة الفتیات المحایدات  ، )موافقة% ١٤٫١+ موافقة بشدة 

) غیر موافقة بشدة % ٢٨٫٦+غیر موافقة %٢٥٫٦% (٥٤٫٢حین بلغت نسبة الالتي ال یوافقن  
وقد یعود ،  نصف العینةھذه النسبة تمثل األغلبیة العظمى بعدم الموافقة فھي تمثل أكثر من

تمتعن بمستوى تعلیمي ممتاز إلى جید جدًا لذا یغالبیة العظمى من مفردات العینة السبب في أن ال
كما بلغ المتوسط الحسابي لھذا ، ال یعانین من صعوبات دراسیة یعاقبن علیھا كباقي أفراد العینة

 %.٥١٫٦١الف وبلغت قیمة معامل االخت) ١٫٢٨( معیاريبانحراف) ٢٫٤٨(السبب 
أجد أن ضعف شخصیتي وتسلط إخوتي األبناء سبب في ( اتجاھات مفردات العینة نحو عبارة -

وتم تحدید نسبة وجود السبب الكامن وراء سلوك العنف تبعًا ، )ممارسة سلوك العنف تجاھي
+ موافقة بشدة % ١٧٫١% (٤٣٫٧فقد بلغت نسبة الفتیات الالتي یوافقن ، التجاه العبارة

في حین بلغت نسبة ، ال یعلمن% ٢٠٫١كما بلغت نسبة الفتیات المحایدات  ، )موافقة% ٢٦٫٦
ھذه النسبة ال ) غیر موافقة بشدة % ١٩٫١+غیر موافقة %١٧٫١% (٣٦٫٢الالتي ال یوافقن  

یستھان بھا فھي تمثل أكثر من ربع العینة لذلك یجدر توعیة أفراد المجتمع وتغییر النظرة السلبیة 
كما ینبغي ، أنھا عنصر ضعیف یمكن استغالل ضعفھا في ممارسة أنواع العنف علیھاللفتاة و

توعیة األمھات من خالل االجتماعات والمحاضرات والمجالس التربویة في المدارس باألخطاء 
 كما ،  الناتجة عن التسلط من قبل األخوة ورؤیة الفتاة رؤیة ضعف  تسمح لھم من التسلط علیھا

وبلغت قیمة معامل ) ١٫٣٨( معیاريبانحراف) ٣٫٠٦(حسابي لھذا السبب بلغ المتوسط ال
  %.٤٥٫٠٩االختالف 
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ھذه النتیجة تتوافق مع نظریة التعلم االجتماعي التي تؤكد إن سلوك العنف یتم تعلمھ بداخل     
األسرة من الثقافة العامة أو الفرعیة فبعض األسر تشجع أبناءھا على استخدام العنف، كما أنھا 
تتوافق مع نظریة التنشئة االجتماعیة التي تفترض أن العنف یتم تعلمھ من خالل التنشئة 

 . االجتماعیة فبعض المجتمعات تعطي سلطة للرجل ویسوقون المبررات المؤیدة لعنفھم
أجد أن انخفاض المستوى التعلیمي للوالدین والحدود الثقافیة ( اتجاھات مفردات العینة نحو عبارة -

وتم تحدید نسبة وجود السبب الكامن وراء سلوك ، )في الستخدام القسوة والعنف تجاھيھو سبب 
موافقة بشدة % ١٦٫٦% (٣٤٫٧فقد بلغت نسبة الفتیات الالتي یوافقن ، العنف تبعًا التجاه العبارة

في حین بلغت نسبة ، ال یعلمن% ٢٤٫١كما بلغت نسبة الفتیات المحایدات  ، )موافقة% ١٨٫١+ 
ھذه النسبة تمثل ) غیر موافقة بشدة % ٢٣٫١+غیر موافقة %١٨٫١% (٤١٫٢ال یوافقن  الالتي 

وقد یعود السبب في أن الغالبیة ، األغلبیة العظمى بعدم الموافقة فھي تمثل أكثر من ربع العینة
العظمى من مفردات العینة یتمتع والدیھن بمستوى تعلیمي مرتفع إلى متوسط ونسبة بسیطة 

 كما بلغ المتوسط الحسابي لھذا ،  یم منخفض لذا ال یعانین في التعامل مع والدیھنمنھن ذوي تعل
  %.٤٨٫٤٣وبلغت قیمة معامل االختالف ) ١٫٣٩( معیاريبانحراف) ٢٫٨٧(السبب 

ھذه النتیجة تؤكد نظریة الفعل االجتماعي التي تؤكد العالقة الطردیة العكسیة بین مستوى العنف     
 .تعلیمي للزوجیناألسري والمستوى ال

ویتضح من خالل النتائج الموضحة أعاله أن أبرز األسباب الكامنة وراء سلوك العنف 
  : الموجھ للفتاة تتمثل في

غیاب القانون لحمایة الفتاة سبب في انتشار ظاھرة العنف : وھي) ١٠(جاءت العبارة رقم . ١
من أجمالي % ٦٤٫٨بة موافقتھن بالمرتبة األولى من حیث ارتفاع نسبة الموافقة، حیث بلغت نس

  .مفردات العینة
النظرة السلبیة للفتاة سبب الستخدام أنماط العنف بالمرتبة الثانیة : وھي) ٩(جاءت العبارة رقم . ٢

  .من أجمالي مفردات العینة% ٥٧٫٨من حیث ارتفاع نسبة الموافقة، حیث بلغت نسبة موافقتھن 
لفتاة عندما ترتكب سلوكیات خاطئة بالمرتبة الثالثة من تتعاقب ا: وھي) ١(جاءت العبارة رقم . ٣

  .من أجمالي مفردات العینة% ٥٥٫٨حیث ارتفاع نسبة الموافقة، حیث بلغت نسبة موافقتھن 
 الوالدین بالرب وضعف الوازع الدیني سبب اتصالضعف : وھي) ٧(جاءت العبارة رقم . ٤

 من حیث ارتفاع نسبة الموافقة، حیث بلغت لممارسة سلوك العنف تجاه الفتاة بالمرتبة الرابعة
  .من أجمالي مفردات العینة% ٥٥٫٣نسبة موافقتھن 

ضعف شخصیة الفتاة وتسلط األخوة األبناء سبب في ممارسة : وھي) ١٢(جاءت العبارة رقم . ٥
سلوك العنف تجاه الفتاة بالمرتبة الخامسة من حیث ارتفاع نسبة الموافقة، حیث بلغت نسبة 

  .من أجمالي مفردات العینة% ٤٣٫٧ن موافقتھ
تتعاقب الفتاة عندما ال تؤدي دورًا أو أمرًا بالمنزل بالمرتبة : وھي) ٢(جاءت العبارة رقم . ٦

من أجمالي % ٣٦٫٦السادسة من حیث ارتفاع نسبة الموافقة، حیث بلغت نسبة موافقتھن 
  . مفردات العینة

وى التعلیمي للوالدین والحدود الثقافیة سبب انخفاض المست: وھي) ١٢(جاءت العبارة رقم . ٧
لممارسة العنف تجاه الفتاة بالمرتبة السابعة من حیث ارتفاع نسبة الموافقة، حیث بلغت نسبة 

  .من أجمالي مفردات العینة% ٣٤٫٧موافقتھن 
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الظروف االقتصادیة سبب لممارسة العنف تجاه الفتاة وخاصة من : وھي) ٨(جاءت العبارة رقم . ٨
% ٣٠٫٢ل والدھا بالمرتبة الثامنة من حیث ارتفاع نسبة الموافقة، حیث بلغت نسبة موافقتھن قب

  .من أجمالي مفردات العینة
تتعاقب الفتاة تفریغًا لطاقة ناتجة عن ضغوط الحیاة بالمرتبة : وھي) ٣(جاءت العبارة رقم . ٩

من أجمالي مفردات % ٢٧٫٧التاسعة من حیث ارتفاع نسبة الموافقة، حیث بلغت نسبة موافقتھن 
  .العینة

عدم أداء الفتاة لواجباتھا العلمیة في المدرسة سبب لممارسة : وھي) ١١(جاءت العبارة رقم . ١٠
سلوك العنف بالمرتبة العاشرة من حیث ارتفاع نسبة الموافقة، حیث بلغت نسبة موافقتھن 

  .من أجمالي مفردات العینة% ٢٢٫٦
تتعاقب الفتاة عندما تحدث خالفات أسریة بالمنزل بالمرتبة : ھيو) ٦(جاءت العبارة رقم . ١١

من أجمالي % ٢٤٫٦الحادیة عشر من حیث ارتفاع نسبة الموافقة، حیث بلغت نسبة موافقتھن 
  .مفردات العینة

تتعاقب الفتاة كانتقام شخصي من أحد أفراد أسرتھا بالمرتبة : وھي) ٤(جاءت العبارة رقم .١٢
من أجمالي % ١٧٫٦ث ارتفاع نسبة الموافقة، حیث بلغت نسبة موافقتھن الثانیة عشر من حی

  .مفردات العینة
تتعاقب الفتاة بدون سبب من أحد أفراد أسرتھا بالمرتبة الثالثة : وھي) ٥(جاءت العبارة رقم . ١٣

من أجمالي مفردات % ١٢٫٥عشر من حیث ارتفاع نسبة الموافقة، حیث بلغت نسبة موافقتھن 
  .العینة

ما أبرز طرق العنف األسري المستخدمة في : تائج إجابة السؤال الثالث الذي نص على ما یلين
  إیذاء الفتاة السعودیة في مدینة الریاض؟

لإلجابة عن ھذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئویة ألبرز الطرق المستخدمة في 
 العنف الموجھ ضد الفتیات، والجدول التالي یوضح ذلك

توزیع مفردات عینة الدراسة وفق متغیر ما الطرق المستخدمة في العنف الموجھ ضد ) ٨(جدول 
  الفتیات  

 النسبة المئویة التكرار الطرق المستخدمة في العنف الموجھ ضد الفتیات 

%٤٥٫٧  ٩١ الضرب بالیدین   
%١٨٫٦  ٣٧ الضرب بالعصا أو أداة حادة  

%١٢٫١  ٢٤ الحرق أو الكي   
%١٩٫٦  ٣٩ القرص أو العض  

%٤٩٫٢  ٩٢ اإلھمال وعدم تلبیة االحتیاجات   
%٤٢٫٢  ٨٤ الصراخ الحاد   

%٣٩٫٧  ٧٩ التھدید واأللفاظ الجارحة   
%١٢٫١  ٢٤ السجن أو العزل والحرمان   
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 النسبة المئویة التكرار الطرق المستخدمة في العنف الموجھ ضد الفتیات 

%٣٤٫٢  ٦٨ التسفیھ والتقلیل من قیمة الشخص   
%٣٥٫٧  ٧١ التكلیف بأعمال منزلیة شاقة   

%٢٣٫٦  ٤٧  الحرمان من المصروف أو األنفاق   
%٤٩٫٧  ٩٩ الحرمان من أجھزة االتصال أو الكمبیوتر   

%٢١٫١  ٤٢ منعك من الخروج من المنزل أو زیارة األقارب   
%٩٫٠  ١٨ منعك من رؤیة أمك المطلقة بدون سبب  

%٩٫٠  ١٨ )قوًال أو فعًال(تحرش جنسي   
%٧٫٥  ١٥ اغتصاب   

%١٫٥ ٣ أخرى  

یرین أن الطرق ) ٩٩( العینة وبتكرار من مفردات% ٤٩٫٧أن ) ٨(یوضح الجدول 
المستخدمة في العنف الموجھ ضد الفتیات ھي الحرمان من أجھزة االتصال أو الكمبیوتر، یلیھ 

یرین أن الطرق المستخدمة في العنف الموجھ ضد ) ٩٢(من مفردات العینة وبتكرار % ٤٦٫٢
یرین أن ) ٩١(ت العینة وبتكرار من مفردا%٤٥٫٧الفتیات اإلھمال وعدم تلبیة االحتیاجات، مقابل 

) ٨٤(وبتكرار % ٤٢٫٢ثم ، الطرق المستخدمة في العنف الموجھ ضد الفتیات الضرب بالیدین
من مفردات % ٣٩٫٧یرین أن الطرق المستخدمة في العنف الموجھ ضد الفتیات الصراخ الحاد، و 

لفتیات التھدید واأللفاظ یرین أن الطرق المستخدمة في العنف الموجھ ضد ا) ٧٩(العینة وبتكرار
یرین أن الطرق المستخدمة في العنف ) ٧١(من مفردات العینة وبتكرار % ٣٥٫٧الجارحة، یلیھ 

) ٦٨(من مفردات العینة وبتكرار% ٣٤٫٢الموجھ ضد الفتیات التكلیف بأعمال منزلیة شاقة، یلیھ 
قلیل من قیمة الشخص، یلیھ یرین أن الطرق المستخدمة في العنف الموجھ ضد الفتیات التسفیھ والت

یرین أن الطرق المستخدمة في العنف الموجھ ضد ) ٤٧(من مفردات العینة وبتكرار % ٢٣٫٦
یرین ) ٤٢(من مفردات العینة وبتكرار % ٢١٫١الفتیات الحرمان من المصروف أو اإلنفاق، یلیھ 

منزل أو زیارة أن الطرق المستخدمة في العنف الموجھ ضد الفتیات منعھن من الخروج من ال
یرین أن الطرق المستخدمة في العنف ) ٣٩(من مفردات العینة وبتكرار % ١٩٫٦األقارب، یلیھ 

یرین أن ) ٣٧(من مفردات العینة وبتكرار % ١٨٫٦الموجھ ضد الفتیات القرص أو العض، یلیھ 
من % ١٢٫١الطرق المستخدمة في العنف الموجھ ضد الفتیات الضرب بالعصا أو أداة حادة، یلیھ 

یرین أن الطرق المستخدمة في العنف الموجھ ضد الفتیات الحرق أو ) ٢٤(مفردات العینة وبتكرار 
كما یرین أن الطرق المستخدمة في العنف الموجھ ضد الفتیات السجن أو العزل والحرمان ، الكي

 العنف یرین أن الطرق المستخدمة في) ١٨(من مفردات العینة وبتكرار % ٩٫٠یلیھ ، لكل منھما
یرین أن الطرق % ٩٫٠الموجھ ضد الفتیات منعھن من رؤیة أمھاتھن المطلقات بدون سبب، و

من % ٧٫٥یلیھ ، لكل منھما) قوًال أو فعًال(المستخدمة في العنف الموجھ ضد الفتیات تحرش جنسي 
ل یرین أن الطرق المستخدمة في العنف الموجھ ضد الفتیات تتمث) ١٥(مفردات العینة وبتكرار 

یرین أن الطرق المستخدمة في العنف % ١٫٥من أفراد العینة وبنسبة تمثل ) ٣(باالغتصاب، و
  .الموجھ ضد الفتیات طرق أخرى
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  :ومن ثم تكون الطرق المستخدمة في إیذاء الفتیات ھي كالتالي
  .الحرمان من أجھزة االتصال أو الكمبیوتر-١
  . اإلھمال وعدم تلبیة االحتیاجات-٢
  .یدینالضرب بال-٣
  . الصراخ الحاد-٤
  . التھدید واأللفاظ الجارحة-٥
  . التكلیف بإعمال منزلیة شاقة-٦
  . والتقلیل من قیمة الشخصالتسفیھ -٧
  .الحرمان من المصروف أو اإلنفاق-٨
  .األقاربالمنع من الخروج من المنزل أو زیارة -٩

  . القرص أو العض-١٠
  .الضرب بالعصا أو أداة حادة-١١
  .و الكيالحرق أ-١٢
  .السجن أو العزل والحرمان-١٣
  . المنع من رؤیة األم المطلقة-١٤
  ).قوًال أو فعًال(تحرش جنسي -١٥
  . االغتصاب-١٦

حیث توضح أن الطرق المستخدمة في ) ٢٠٠٤: عوض(ھذه النتیجة ال تتوافق مع دراسة 
ى حیث بلغت أھمیة ارتكاب العنف ھي السكین، وأن الضرب بالعصا أو آلة حادة بلغ النسبة األعل

  %).٧٨٫٣(الضرب في تربیة األبناء 
وبقراءة معمقة للجدول نجد أن أكثر الوسائل استخدمًا في العنف الممارس ضد الفتیات ھي 
وسیلة الحرمان من أجھزة االتصال أو الكمبیوتر الذي یعبر عن العنف االجتماعي، ثم وسیلة 

ثم ، م الصراخ الحاد الذي یعبر عن العنف الفظيث، الضرب بالیدین الذي یعبر عن  العنف الجسدي
ثم التكلیف بإعمال منزلیة شاقة الذي ، التھدید واأللفاظ الجارحة الذي یعبر أیضًا عن العنف الفظي

ثم ،  والتقلیل من قیمة الشخص الذي یعبر عن العنف المعنويالتسفیھثم ، یعبر عن العنف الجسدي
ثم المنع من الخروج من المنزل أو ، لعنف االجتماعيالحرمان من المصروف الذي یعبر عن ا

ثم القرص أو العض الذي یعبر عن العنف ، زیارة األقارب الذي یعبر عن العنف االجتماعي
ثم الحرق أو الكي الذي ، ثم الضرب بأداة حادة أو العصا الذي یعبر عن العنف الجسدي، الجسدي

لحرمان الذي یعبر عن العنف االجتماعي، ثم المنع ثم السجن أو العزل وا، یعبر عن العنف الجسدي
ثم التحرش الجنسي قوًال أو فعًال الذي یعبر ، من رؤیة األم المطلقة الذي یعبر عن العنف االجتماعي

  .ثم االغتصاب الذي یعبر عن العنف الجنسي ، عن العنف الجنسي
نف االجتماعي المتمثل خالصة ذلك یتضح أن الغالبیة العظمى من الفتیات یشرن إلى أن الع

في الحرمان من أجھزة االتصال أو الكمبیوتر ھو أكثر الطرق استخدامًا في العنف الموجھ ضد 
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ھذه النتیجة التي تخالف ما أشرن إلیھ الفتیات في الجدول الخاص با أكثر أنواع ، الفتیات السعودیة
ھذه النتیجة واقع مجتمع الریــاض و ال یعني ذلك عدم التوافق بالنتائج بل تفسر ، العنف انتشارًا

الحضري الذي یتمیز بارتفاع مستوى التكنولوجیا واستخدام التقنیة بكافة وسائلھا بداخل كل منزل 
وعلى ذلك تعمل األسر على استغالل تمسك وحرص األبناء على ، وبید كل فرد من أفراد األسرة

یتحول ھذا األسلوب من عقاب ، جاھھناستخدامھا وتداولھا بحرمانھم منھا كأسلوب عقاب یمارس ت
كما أن العنف اللفظي المنتشر بین أفراد األسرة ، إلى عنف لشدة التعامل بھ وبدون أسباب ومبررات

وقد یكون السبب لشیوع استخدامھ بین أفراد ، جعل من ذلك عادة وأمرًا طبیعیًا في التعامل فیما بینھم
كما یمكننا تصنیف ، رًا مقارنة با أنواع العنف األخرىاألسر، كما قد یرجع السبب بكونھ األقل ضر

 العنف الموجھ ضد الفتیات بأكثر طرقھ شیوعًا بناًء على نتائج الجدولین من النسب األعلى أنواع
  :إلى األقل

 . یلیھ بدرجات التھدید واأللفاظ الجارحة–الصراخ الحاد : العنف اللفظي .١
 .مة الشخص والتقلیل من قیالتسفیھ:  العنف المعنوي .٢
 یلیھ – یلیھ بدرجات التكلیف باألعمال المنزلیة الشاقة –الضرب بالیدین : العنف الجسدي .٣

 یلیھ بدرجات – یلیھ بدرجات الضرب بأداة حادة أو عصا –بدرجات القرص والعض 
 .الحرق أو الكي

  یلیھ بدرجات الحرمان من- الحرمان من أجھزة االتصال أو الكمبیوتر: العنف االجتماعي .٤
 یلیھ – یلیھ بدرجات المنع من الخروج من المنزل أو زیارة األقارب –المصروف 

 . یلیھ بدرجات المنع من رؤیة األم المطلقة–بدرجات السجن أو العزل والحرمان 
  . یلیھ بدرجات االغتصاب–تحرش جنسي قوًال أو فعًال : العنف الجنسي .٥

 تتدرج من حیث الطرق المستخدمة في  العنفأنواعھذا الترتیب بین المتغیرین یوضح أن   
اإلیذاء ضد الفتیات من األسھل استخدامًا إلى األصعب، كما أن العنف الجنسي جاء في األخیر سوء 

ویؤكد ذلك ما أشرنا إلیھ سابقا بوعي المجتمع ، من ناحیة متغیر األنواع أو متغیر الطرق المستخدمة
ناحیة الحمل واإلنجاب كما قد یعود السبب إلى باألضرار الناجمة عن العنف الجنسي وخاصة من 

 فقد تكون تعرضت لالغتصاب ولكنھا ال تعترف بذلك ، خوف الفتاة من  التفًوه بھ أو اإلفصاح عنھ
أو قد ، خوفًا من نظرة المجتمع لھا، أو أن یكون ألحد األشخاص درایة ومعرفھ لحساسیة الموضوع

  . یكون خوفًا من قبل المعنف
ما مدى تأثیر العنف األسري على التحصیل :  السؤال الرابع الذي نص على ما یلينتائج إجابة

  الدراسي للفتاة السعودیة في مدینة الریاض؟ 
للتعرف على تأثیر العنف على التحصیل الدراسي تم حساب التكرارات والنسب المئویة 

ات مفردات عینة الدراسة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة ومعامل االختالف الستجاب
على عبارات محور تأثیر العنف على التحصیل الدراسي وجاءت النتائج كما یوضحھا الجدول 

  :التالي
  
  
  
  



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٣٦

 استجابات مفردات عینة الدراسة على عبارات محور تأثیر العنف على التحصیل  )٩(جدول 
  الدراسي 

 درجة الموافقةالتكرار
رقم 
النسبة  العبارة العبارة

% 
موافقة 
ال موافقة بشدة 

 أعلم 
غیر 

موافقة 

غیر 
موافقة 
 بشدة 

المتوسط 
 سابيالح

االنحراف 
 المعیاري

معامل 
االختالف

 ٤  ١٢  ٢٠  ٧٧  ٨٦ ك
١ 

ؤدي  ف ی تخدام العن اس
ستوى   اض الم ى انخف إل

 ٢٫٠  ١٠٫١٦٫٠  ٤٣٫٢٣٨٫٧ %  التعلیمي
٢٢٫٦٦ ٠٫٩٧ ٤٫١٥ 

شارك       ٢ ١٠  ٣٨  ٥٨  ٣٩  ٥٤ ك ة ال ت الفتاة المعنف
 ٥٫٠  ٢٩٫١١٩٫١  ٢٧٫١١٩٫٦ %  ألنشطة المدرسیةفي ا

٣٥٫٣٧ ١٫٢٢ ٣٫٤٥ 

 ١٣  ٢٠  ٤٥  ٧٣  ٤٨ ك
٣ 

ى    ؤدي إل ف ی التعنی
ي  اب المدرس الغی

 ٦٫٥  ٢٢٫٦١٠٫١  ٢٤٫١٣٦٫٧ %  المتكرر
٣١٫٧٧ ١٫١٥ ٣٫٦٢ 

 ٢٢  ٥٠  ٥٦  ٣٧  ٣٤ ك

٤ 

ى    ؤدي إل ف ی التعنی
صص  ن الح روب م الھ
یة أو  المدرس
دوات   رات والن المحاض

  الالصفیة

% ١١٫١  ٢٨٫١٢٥٫١  ١٧٫١١٨٫٦ 
٤٠٫٨٥ ١٫٢٥ ٣٫٠٦ 

 ٥  ٨  ٢٤  ٧٢  ٩٠ ك
٥ 

ى    ؤدي إل ف ی التعنی
دم  ذھني وع شرود ال ال

 ٢٫٥  ١٢٫١٤٫٠  ٤٥٫٢٣٦٫٢ %  القدرة على التركیز
٢٣٫٢١ ٠٫٩٧ ٤٫١٨ 

ى    ٦ ٣  ١٠  ٢٥  ٥٢  ١٠٩ ك ؤدي إل ف ی التعنی
 ١٫٥  ١٢٫٦٥٫٠  ٥٤٫٨٢٦٫١ %  ضعف الثقة في النفس

٢٢٫٦٦ ٠٫٩٧ ٤٫٢٨ 

 ٥  ٢٩  ٤٠  ٥٩  ٦٦ ك
٧ 

ة   ى قل ؤدي إل ف ی التعنی
ي    ة ف ة والرغب الدافعی

 ٢٫٥  ٢٠٫١١٤٫٦  ٣٣٫٢٢٩٫٦ % التعلیم
٣٠٫٣٢ ١٫١٤ ٣٫٧٦ 

 ٧  ٢٦  ٣٦  ٥٦  ٧٤ ك
٨ 

ى    ؤدي إل ف ی التعنی
درة    دم الق واء وع االنط

 ٣٫٥  ١٨٫١١٣٫١  ٣٧٫٢٢٨٫١ % على تكوین عالقات
٣٠٫٦٣ ١٫١٧ ٣٫٨٢ 

 ١١  ٢٦  ٤٣  ٥٩  ٦٠ ك

٩ 

ى    ؤدي إل ف ی التعنی
ام     التفكیر السلبي واالنتق
ال    رة بإھم ن األس م

  الدراسة
% ٥٫٥  ٢١٫٦١٣٫١  ٣٠٫٢٢٩٫٦ 

٣٢٫٧٩ ١٫٢٠ ٣٫٦٦ 
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  )٩(تابع جدول 
 درجة الموافقةالتكرار

رقم 
النسبة  العبارة العبارة

% 
موافقة 
ال موافقة بشدة 

 أعلم 
غیر 

موافقة 

غیر 
موافقة 
 بشدة 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 يالمعیار

معامل 
 االختالف

 ١٠  ٢٢  ٤٨  ٧٢  ٤٧ ك
١٠ 

ى    ؤدي إل ف ی التعنی
ممارسة الشغب والسلوك   

 ٥٫٠  ٢٣٫٦٣٦٫٢٢٤٫١١١٫١ %  الخاطئ في المدرسة
٣٠٫٦٦ ١٫١١ ٣٫٦٢ 

 ١١  ٩  ٥١  ٥٤  ٧٤ ك

١١ 

ة    التعنیف یؤدي إلى محال
ام   ب االھتم ن جل م

دیل    صر ب ات كعن المعلم
ام    ان واھتم ن حن ع

  األسرة
% ٥٫٥  ٣٧٫٢٢٧٫١٢٥٫٦٤٫٥ 

٢٩٫٥٣ ١٫١٤ ٣٫٨٦ 

 ١٥٫٦٥ ٠٫٦٧  ٣٫٧٧ المتوسط العام

اتجاھات مفردات العینة نحو تأثیر العنف على التحصیل الدراسي ) ٩(تظھر نتائج الجدول 
  :وكانت كاآلتي

وتم تحدید ، )التعنیف یؤدي إلى انخفاض المستوى التعلیمي(نة نحو عبارة  مفردات العیاتجاھاتأ-
فقد بلغت نسبة الفتیات ، نسبة وجود تأثیر للعنف على التحصیل الدراسي تبعًا التجاه العبارة

كما بلغت نسبة الفتیات ، )موافقة% ٣٨٫٧+ موافقة بشدة % ٣٤٫٢% (٧٢٫٩الالتي یوافقن 
غیر %٦٫٠% (٨٫٠في حین بلغت نسبة الالتي ال یوافقن   ،ال یعلمن% ١٠٫١المحایدات 

ھذه النسبة ال یستھان بھا فھي تمثل أكثر من نصف العینة ) غیر موافقة بشدة % ٢٫٠+موافقة 
،  والمربین سواء في األجھزة التربویة أو اإلرشادیة أو اإلعالمیةالمسئولینلذلك یجدر توعیة 

توفیر مناخ أسري جید حتى تتمكن الفتاة من االستفادة وتوعیة األسر بأھمیة التعلیم وضرورة 
) ٤٫١٥(كما بلغ المتوسط الحسابي لھذا السبب ، العلمیة والوصول لمستوى تعلیمي مرتفع

  %.٢٢٫٦٦وبلغت قیمة معامل االختالف ) ٠٫٩٧( معیاريبانحراف
 داخل األسرة التي تؤكد أن حدوث العنف) ٢٠١٠:الجامع(ھذه النتیجة تتوافق مع ما وضعھ      

  ).١٩٧: ص(ُیودي إلى تدني المستوى التعلیمي 
وتم تحدید ، ) ال تشارك في األنشطة المدرسیةالمعنفةالفتاة ( مفردات العینة نحو عبارة اتجاھاتأ-

فقد بلغت نسبة الفتیات ، نسبة وجود تأثیر للعنف على التحصیل الدراسي تبعًا التجاه العبارة
كما بلغت نسبة الفتیات ، )موافقة% ١٩٫٦+ موافقة بشدة % ٢٧٫١% (٤٦٫٧الالتي یوافقن 

غیر %١٩٫١% (٢٤٫١في حین بلغت نسبة الالتي ال یوافقن  ، ال یعلمن% ٢٩٫١المحایدات 
ھذه النسبة ال یستھان بھا فھي تمثل أكثر من ربع العینة ) غیر موافقة بشدة % ٥٫٠+موافقة 

تیات الالتي ال یشاركن باألنشطة المدرسیة لذلك یجدر توعیة المدارس بضرورة متابعة الف
كما لألخصائیات االجتماعیات دور ھام وفعال في البحث ،  بجماعات الرفاقإدخالھنومحاولة 

وأقامھ البرامج التوعیة الخاصة بالعنف وطرق مواجھتھا، كما بلغ ، عن الحاالت ومعالجتھا
وبلغت قیمة معامل االختالف ) ١٫٢٢( معیاريبانحراف) ٣٫٤٥(المتوسط الحسابي لھذا السبب 

٣٥٫٣٧.%  
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وتم تحدید ، )التعنیف یؤدي إلى الغیاب المدرسي المتكرر( مفردات العینة نحو عبارة تجاھاتااا-
فقد بلغت نسبة الفتیات ، نسبة وجود تأثیر للعنف على التحصیل الدراسي تبعًا التجاه العبارة

كما بلغت نسبة الفتیات ، )موافقة% ٣٦٫٧+ موافقة بشدة % ٢٤٫١% (٦٠٫٨الالتي یوافقن 
غیر %١٠٫١% (١٦٫٦في حین بلغت نسبة الالتي ال یوافقن  ، ال یعلمن% ٢٢٫٦المحایدات 

ھذه النسبة ال یستھان بھا فھي تمثل أكثر من نصف العینة ) غیر موافقة بشدة % ٦٫٥+موافقة 
شكل مستمر عن الحضور لذلك یجدر توعیة المدارس بضرورة متابعة الفتیات الالتي یتغیبن وب

، واقامة برامج خاصة بمتابعة الحاالت المتغیبات عن المدرسة والبحث عن األسباب، للمدرسة
، وكشف حاالت العنف األسري وعالجھا أو تحویلھا للجھات المختصة أذا استدعى األمر لذلك

االحتیاج كما البد من التواصل مع األسر ومعرفة أسباب تغیبھن واستدعى األمھات في حال 
وبلغت قیمة ) ١٫١٥( معیاريبانحراف) ٣٫٦٢(كما بلغ المتوسط الحسابي لھذا السبب ، لذلك

  % .٣١٫٧٧معامل االختالف 
التعنیف یؤدي إلى الھروب من الحصص المدرسیة أو (اتجاھات مفردات العینة نحو عبارة ا-

لى التحصیل الدراسي وتم تحدید نسبة وجود تأثیر للعنف ع، )المحاضرات والندوات الالصفیة
+ موافقة بشدة % ١٧٫١% (٣٥٫٧فقد بلغت نسبة الفتیات الالتي یوافقن ، تبعًا التجاه العبارة

في حین بلغت نسبة ، ال یعلمن% ٢٨٫١كما بلغت نسبة الفتیات المحایدات ، )موافقة% ١٨٫٦
نسبة ھذه ال) غیر موافقة بشدة % ١١٫١+غیر موافقة %٢٥٫١% (٣٦٫٢الالتي ال یوافقن  

كما بلغ المتوسط الحسابي ، تمثل األغلبیة العظمى بعدم الموافقة فھي تمثل أكثر من ربع العینة
  %.٤٠٫٨٥وبلغت قیمة معامل االختالف ) ١٫٢٥( معیاريبانحراف) ٣٫٠٦(لھذا السبب 

 نتیجة للعنف تتضرر المدرسة، ویتضح بأن) ٢٠١٢:سالم(ھذه النتیجة تتوافق مع ما ذكر      
  ).٧٦:ص(ن خالل ھروب الطالب من المدرسة والتسرب الدراسي ضررھا م

التعنیف یؤدي إلى الشرود الذھني وعدم القدرة على (اتجاھات مفردات العینة نحو عبارة ا-
فقد ، وتم تحدید نسبة وجود تأثیر للعنف على التحصیل الدراسي تبعًا التجاه العبارة، )التركیز

كما ، )موافقة% ٣٦٫٢+ موافقة بشدة % ٤٥٫٢% (٨١٫٤بلغت نسبة الفتیات الالتي یوافقن 
% ٦٫٥في حین بلغت نسبة الالتي ال یوافقن  ، ال یعلمن% ١٢٫١بلغت نسبة الفتیات المحایدات 

ھذه النسبة ال یستھان بھا فھي تمثل أكثر من ) غیر موافقة بشدة % ٢٫٥+غیر موافقة %٤٫٠(
ضرورة توجیھ المعلمات باالھتمام بالطالبات ثالثة أرباع العینة لذلك یجدر توعیة المدارس ب

 انتباھھنومحاولة جذب ، الالتي یعانین من شرود الذھن والسرحان وعدم القدرة على التركیز
كما ینبغي تحویل الحاالت لألخصائیات االجتماعیات لمعرفة أسباب ، وتحفیزھن للمشاركة

) ٤٫١٨(سط الحسابي لھذا السبب كما بلغ المتو، ضعف التركیز وشرود الذھن ومعالجة الحالة
  %.٢٣٫٢١وبلغت قیمة معامل االختالف ) ٠٫٩٧( معیاريبانحراف

والتي تؤكد وجود عالقة بین مستوى التحصیل ) ١٩٩٥: عربي(ھذه النتیجة تتفق مع دراسة      
وقدرة الفتاة على التركیز، فكلما زاد العنف الممارس على الفتاة قل مستوى التحصیل الدراسي 

  .فتاة وقل التركیز، بسبب عدم القدرة على التفاھم مع باقي أفراد األسرةلل
وتم تحدید نسبة ، )التعنیف یؤدي إلى ضعف الثقة بالنفس(اتجاھات مفردات العینة نحو عبارة ا-

فقد بلغت نسبة الفتیات الالتي ، وجود تأثیر للعنف على التحصیل الدراسي تبعًا التجاه العبارة
كما بلغت نسبة الفتیات المحایدات ، )موافقة% ٢٦٫١+ موافقة بشدة % ٥٤٫٨% (٨٠٫٩یوافقن 
% ١٫٥+غیر موافقة %٥٫٠% (٦٫٥في حین بلغت نسبة الالتي ال یوافقن  ، ال یعلمن% ١٢٫٦

ھذه النسبة ال یستھان بھا فھي تمثل أكثر من ثالثة أرباع العینة لذلك یجدر ) غیر موافقة بشدة 
مل البرامج والدورات التي تنمي الثقة بالنفس وخاصة للفتیات توعیة المدارس بضرورة ع
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) ٠٫٩٧( معیاريبانحراف) ٤٫٢٨(كما بلغ المتوسط الحسابي لھذا السبب ، الالتي یحتجن إلیھا
  % .٢٢٫٦٦وبلغت قیمة معامل االختالف 

وتم ، )لتعلیمالتعنیف یؤدي إلى قلة الدافعیة وعدم الرغبة في ا(اتجاھات مفردات العینة نحو عبارة ا-
فقد بلغت نسبة ، تحدید نسبة وجود تأثیر للعنف على التحصیل الدراسي تبعًا التجاه العبارة

كما بلغت نسبة ، )موافقة% ٢٩٫٦+ موافقة بشدة % ٣٣٫٢% (٦٢٫٨الفتیات الالتي یوافقن 
% ١٧٫١في حین بلغت نسبة الالتي ال یوافقن  ، ال یعلمن% ٢٠٫١الفتیات المحایدات 

ھذه النسبة ال یستھان بھا فھي تمثل أكثر من ) غیر موافقة بشدة % ٢٫٥+غیر موافقة %١٤٫٦(
نصف العینة لذلك یجدر توعیة المدارس بإقامة البرامج التربویة التي تنمي دوافع الطالبات نحو 

والبرامج التي تكتشف المواھب ، والبرامج التي تنمي الطموح وتحدد األھداف، العملیة التعلیمیة
 كما البد  من الكشف عن حاالت ، من أجل رفع مستوى الطموح والرغبة في التعلیم، اتیةالذ

كما بلغ المتوسط الحسابي ،  وعمل الالزمة تجاھھا، العنف الناجمة عن قلة الرغبة في التعلیم
  % .٣٠٫٣٢وبلغت قیمة معامل االختالف ) ١٫١٤( معیاريبانحراف) ٣٫٧٦(لھذا السبب 

التعنیف یؤدي إلى االنطواء وعدم القدرة على تكوین عالقات (العینة نحو عبارة اتجاھات مفردات ا-
فقد ، وتم تحدید نسبة وجود تأثیر للعنف على التحصیل الدراسي تبعًا التجاه العبارة، )وصداقات

كما ، )موافقة% ٢٨٫١+ موافقة بشدة % ٣٧٫٢% (٦٥٫٣بلغت نسبة الفتیات الالتي یوافقن 
في حین بلغت نسبة الالتي ال یوافقن  ، ال یعلمن% ١٨٫١ المحایدات بلغت نسبة الفتیات

ھذه النسبة ال یستھان بھا فھي ) غیر موافقة بشدة % ٣٫٥+غیر موافقة %١٣٫١% (١٦٫٦
 والمعلمات التعلیماتتمثل أكثر من نصف العینة لذلك یجدر على المدارس توعیة المشرفات 

ات االجتماعیات لمعرفة أسباب االنطواء ومعالجتھا بكشف حاالت االنطواء وتحویلھا لألخصائی
كما البد من عمل جماعات التوجیھ واإلرشاد لمواجھة حاالت العنف ، بكافة الطرق التربویة

 بانحراف) ٣٫٨٢(كما بلغ المتوسط الحسابي لھذا السبب ،  وتحویلھا للجھات المختصة
  %.٣٠٫٦٣وبلغت قیمة معامل االختالف ) ١٫١٧(معیاري

أن الظروف االجتماعیة في األسرة وعالقات ) ١٩٩٦: الصالح(جاء بھ  ھذه النتیجة تتفق مع ما     
  ).٦٩:ص(األسرة بفتیاتھا لھا أثرھا النفسي واالجتماعي 

التعنیف یؤدي إلى التفكیر السلبي واالنتقام من األسرة بإھمال (اتجاھات مفردات العینة نحو عبارة ا-
فقد ،  وجود تأثیر للعنف على التحصیل الدراسي تبعًا التجاه العبارةوتم تحدید نسبة، )الدراسـة

كما ، )موافقة% ٢٩٫٦+ موافقة بشدة % ٣٠٫٢% (٥٩٫٨بلغت نسبة الفتیات الالتي یوافقن 
في حین بلغت نسبة الالتي ال یوافقن  ، ال یعلمن% ٢١٫٦بلغت نسبة الفتیات المحایدات 

ھذه النسبة ال یستھان بھا فھي ) افقة بشدة غیر مو% ٥٫٥+غیر موافقة %١٣٫١% (١٨٫٦
تمثل أكثر من نصف العینة لذلك یجدر على اإلخصائیات االجتماعیات كشف حاالت العنف و 

كما ینبغي تحویل الحاالت التي تستدعي لذلك لمعالجة العنف من قبل الجھات ، التعامل معھا
 كما ، على التحصیل الدراسيوتوعیة األسر بشكل عام عن مضار العنف وتأثیره ، المختصة

 وبلغت قیمة معامل ) ١٫٢٠( معیاريبانحراف) ٣٫٦٦(بلغ المتوسط الحسابي لھذا السبب 
  %.٣٢٫٧٩االختالف 

التي توضح دور التنشئة األسریة في سلوكیات ) ٢٠٠٥: الطیار(ھذه النتیجة تتوافق مع دراسة      
یة، وترك األبناء مع الصحبة السیئة الطالب في المدرسة، وأن عدم اھتمام األسرة بالترب

وإھمالھم واالنشغال الدائم عنھم یؤدي إلى التفكیر السلبي بل قد یصل إلى االنتقام منھم بإھمال 
  .الدراسة والرسوب المتعمد
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التعنیف یؤدي إلى ممارسة الشغب والسلوك الخاطئ في (اتجاھات مفردات العینة نحو عبارة ا-
فقد ،  وجود تأثیر للعنف على التحصیل الدراسي تبعًا التجاه العبارةوتم تحدید نسبة، )المدرسة

كما ، )موافقة% ٣٦٫٢+ موافقة بشدة % ٢٣٫٦% (٥٩٫٨بلغت نسبة الفتیات الالتي یوافقن 
في حین بلغت نسبة الالتي ال یوافقن  ، ال یعلمن% ٢٤٫١بلغت نسبة الفتیات المحایدات 

ھذه النسبة ال یستھان بھا فھي ) افقة بشدة غیر مو% ٥٫٠+غیر موافقة %١١٫١% (١٦٫١
تمثل أكثر من نصف العینة لذلك یجدر توعیة المدارس بضرورة عالج الحاالت التي ال 

وعدم التعامل مع الحاالت المخالفة للتعلیمات واألنظمة بإجراءات ، تستجیب لألنظمة بشكل جید
ظروف ومشكالت أسریة ونفسیة  تعاني منھ من   فقد یكون من بینھا حاالت تفرغ ما، موحدة

كما یجب على المشرفات التربویات واإلخصائیات االجتماعیات ، بمخالفة األنظمة والتعلیمات
متابعة الحاالت المخالفة والتركیز على الحاالت التي تكرر السلوك المخالف و ال تبالي بالوسائل 

وبلغت قیمة ) ١٫١١( معیاريرافبانح) ٣٫٦٢(كما بلغ المتوسط الحسابي لھذا السبب ، العقابیة
  %.٣٠٫٦٦معامل االختالف 

 العنف یولد العنف، وأن الطلبة بأنالتي تؤكد ) ٢٠٠٠: لرشودا(ھذه النتیجة تتوافق مع دراسة      
یمارسون الضرب والشتم في المدرسة مع زمالئھم نتیجة لممارسة األسرة للعنف في المنزل، 

ق النظام المدرسي وتطبیق القانون، وممارسة السلوكیات بل ویولد لدیھم عدم الرغبة في تحقی
  . الخاطئة في المدرسة

التعنیف یؤدي إلى محاولة جلب االھتمام من المعلمات (اتجاھات مفردات العینة نحو عبارة ا-
وتم تحدید نسبة وجود تأثیر للعنف على التحصیل ، )كعنصر بدیل عن حنان واھتمام األسرة

موافقة % ٣٧٫٢% (٦٤٫٣فقد بلغت نسبة الفتیات الالتي یوافقن ،  العبارةالدراسي تبعًا التجاه
في حین بلغت ، ال یعلمن% ٢٥٫٦كما بلغت نسبة الفتیات المحایدات ، )موافقة% ٢٧٫١+ بشدة 

ھذه النسبة ال ) غیر موافقة بشدة % ٥٫٥+غیر موافقة %٤٫٥% (١٠٫٠نسبة الالتي ال یوافقن  
من نصف العینة لذلك یجدر توعیة المدارس بضرورة متابعة یستھان بھا فھي تمثل أكثر 

 كما بلغ المتوسط الحسابي لھذا ، الفتیات الالتي یحاولن جلب اھتمام المعلمات بشكل مالحظ
  % .٢٩٫٥٣وبلغت قیمة معامل االختالف ) ١٫١٤( معیاريبانحراف) ٣٫٨٦(السبب 

ف على التحصیل الدراسي تتمثل ویتضح من النتائج الموضحة أعاله أن أبرز تأثیرات العن
  :باآلتي

ممارسة العنف یؤدي إلى الشرود الذھني وعدم القدرة على : وھي) ٥(جاءت العبارة رقم . ١
من % ٨١٫٤التركیز بالمرتبة األولى من حیث ارتفاع نسبة الموافقة، حیث بلغت نسبة موافقتھن 

  . أجمالي مفردات العینة
ارسة العنف یؤدي إلى ضعف الثقة في النفس بالمرتبة الثانیة مم: وھي) ٦(جاءت العبارة رقم . ٢

  .من أجمالي مفردات العینة% ٨٠٫٩من حیث ارتفاع نسبة الموافقة، حیث بلغت نسبة موافقتھن 
ممارسة العنف یؤدي إلى انخفاض المستوى التعلیمي بالمرتبة : وھي) ١(جاءت العبارة رقم . ٣

من أجمالي مفردات % ٧٢٫٩قة، حیث بلغت نسبة موافقتھن الثالثة من حیث ارتفاع نسبة المواف
  .العینة

ممارسة العنف یؤدي إلى االنطواء وعدم القدرة على تكوین : وھي) ٨(جاءت العبارة رقم . ٤
عالقات وصداقات بالمرتبة الرابعة من حیث ارتفاع نسبة الموافقة، حیث بلغت نسبة موافقتھن 

  .من أجمالي مفردات العینة% ٦٥٫٣
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ممارسة العنف یؤدي إلى محاولة جلب االھتمام من المعلمات : وھي) ١١(جاءت العبارة رقم . ٥
كعنصر بدیل عن حنان واھتمام األسرة بالمرتبة الخامسة من حیث ارتفاع نسبة الموافقة، حیث 

  .من أجمالي مفردات العینة% ٦٤٫٣بلغت نسبة موافقتھن 
نف یؤدي إلى قلة الدافعیة والرغبة في التعلیم بالمرتبة ممارسة الع: وھي) ٧(جاءت العبارة رقم . ٦

من أجمالي % ٦٢٫٨السادسة من حیث ارتفاع نسبة الموافقة، حیث بلغت نسبة موافقتھن 
  .مفردات العینة

ممارسة العنف یؤدي إلى الغیاب المدرسي المتكرر بالمرتبة : وھي) ٣(جاءت العبارة رقم .٧
من أجمالي مفردات % ٦٠٫٨وافقة، حیث بلغت نسبة موافقتھن السابعة من حیث ارتفاع نسبة الم

  .العینة
ممارسة العنف یؤدي إلى التفكیر السلبي واالنتقام من : وھي) ١٠(و ) ٩(جاءت العبارة رقم . ٨

األسرة بإھمال الدراسة وممارسة العنف یؤدي إلى الشغب والسلوك الخاطئ في المدرسة 
% ٥٩٫٨ث ارتفاع نسبة الموافقة، حیث بلغت نسبة موافقتھن بالمرتبة الثامنة لكل منھما من حی

  .لكل منھما من أجمالي مفردات العینة
الفتاة المعنفة ال تشارك في األنشطة المدرسیة بالمرتبة التاسعة من : وھي) ٢(جاءت العبارة رقم . ٩

  .ینةمن أجمالي مفردات الع% ٤٦٫٧حیث ارتفاع نسبة الموافقة، حیث بلغت نسبة موافقتھن 
ممارسة العنف یؤدي إلى الھروب من الحصص المدرسیة أو : وھي) ٤(جاءت العبارة رقم . ١٠

المحاضرات أو الندوات الالصفیة بالمرتبة العاشرة من حیث ارتفاع نسبة الموافقة، حیث بلغت 
 .من أجمالي مفردات العینة% ٣٥٫٧نسبة موافقتھن 

ري               ف األس أثیر العن ى ت رف عل م      وللتع ي ت صیلھا الدراس ى تح سعودیة عل اة ال د الفت  ض
اءت       ري وج ف األس رض للعن ي والتع صیل الدراس ري التح ین متغی اي ب ع ك ار مرب تخدام اختب اس

  :                            النتائج كالتالي
  نتائج اختبار مربع كاي بین متغیري التحصیل الدراسي والتعرض للعنف األسري )١٠(جدول  

التعرض  التقدیر العدد
لعنفل  المجموع مقبول جید جدًا جید ممتاز النسبة 

 %3.5 %12.5 %1.9 %1.4 %6.1 النسبة كثیرًا 7 1 1 1 4 العدد
 %71.9 %75.0 %79.2 %73.6 %63.6 النسبة ال 143 6 42 53 42 العدد
 %10.6 - %13.2 %8.3 %12.1 النسبة أحیانًا 21 - 7 6 8 العدد

ددالع  %14.1 %12.5 %5.7 %16.7 %18.2 النسبة نادرًا 28 1 3 12 12 
 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 %100.0 النسبة المجموع 199 8 53 72 66 العدد

 10.946 قیمة مربع كاي
 0.279 الداللة اإلحصائیة
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 ٠٫٠٥من خالل النتائج الموضحة أعاله یتضح عدم وجود داللة إحصائیة عند مستوى     
ل على وجود تأثیر للعنف األسري ضد الفتاة السعودیة على تحصیلھا الدراسي وھذه النتیجة فأق

تعود إلى انخفاض تعرض الفتاة السعودیة للعنف كما تبین من نتائج الدراسة األمر الذي قلل من 
  :تأثیر ھذه الظاھرة على تحصیلھا الدراسة وھذه النتائج یوضحھا الشكل البیاني التالي

ما الحلول التي تساھم في الحد من تأثیر : جابة السؤال الخامس الذي نص على ما یلينتائج إ
  العنف األسري على التحصیل الدراسي للفتاة السعودیة في مدینة الریاض؟

 توزیع مفردات عینة الدراسة وفق متغیر ما الحل لمنع انتشار العنف ضد الفتیات  )١١(  جدول 

النسبة  التكرار  الفتیات الحلول لمنع انتشار العنف ضد
 المئویة 

  %٨٠٫٩  ١٦١ توعیة األسرة بدورھا، وبحقوق الفتاة داخل األسرة
تدعیم وتكثیف دور المجتمع بحقوق الفتاة، ونشر قوانین لحمایتھا من 

  %٦٠٫٨  ١٢١ العنف

  %٣٧٫٧  ٧٥ تكثیف البرامج التوعویة في وسائل اإلعالم
عنف وتوجیھھا وحمایتھا وتقدیم تفعیل دور المدرسة في كشف حاالت ال

  %٥٠٫٣  ١٠٠ الخدمات التربویة المناسبة

تفعیل دور المدرسة في توجیھ الطالبات للمؤسسات الخاصة بحمایة 
  %٤١٫٢  ٨٢ الفتیات

  %١٢٫١  ٢٤  حلول أخرى

توزیع مفردات العینة وفقًا لمتغیر الحلول التي تساعد في المنع )  ١١(یتضح من الجدول رقم 
من إجمالي % ٨٠٫٩حیث بلغت نسبة الغالبیة العظمى، ر العنف ضد الفتیات السعودیاتمن انتشا

یرین أن الحل لمنع انتشار العنف ضد الفتیات توعیة ) ١٦١(مفردات عینة الدراسة  وبتكرار 
) ١٢١(وبحقوق الفتاة داخل األسرة وھن الفئة األكثر من مفردات الدراسة، بینما ، األسرة بدورھا

من إجمالي مفردات عینة الدراسة یرین أن الحل لمنع انتشار العنف ضد % ٦٠٫٨ن نسبة منھن یمثل
) ١٠٠(الفتیات تدعیم وتكثیف دور المجتمع بحقوق الفتاة ونشر قوانین لحمایتھا من العنف، مقابل 

من إجمالي مفردات عینة الدراسة یرین أن الحل لمنع انتشار العنف ضد % ٥٠٫٣منھن یمثلن نسبة 
یات تفعیل دور المدرسة في كشف حاالت العنف وتوجیھھا وحمایتھا وتقدیم الخدمات التربویة الفت

من إجمالي مفردات عینة الدراسة یرین أن الحل لمنع % ٤١٫٢منھن یمثلن نسبة ) ٨٢(و، المناسبة
، انتشار العنف ضد الفتیات تفعیل دور المدرسة توجیھ الطالبات للمؤسسات الخاصة بحمایة الفتیات

من إجمالي مفردات عینة الدراسة یرین أن الحل لمنع انتشار % ٣٧٫٧منھن یمثلن نسبة ) ٧٥(و
% ١٢٫١منھن یمثلن نسبة ) ٢٤(العنف ضد الفتیات تكثیف البرامج التوعویة في وسائل اإلعالم، و

 من إجمالي مفردات عینة الدراسة یرین أن الحل لمنع انتشار العنف ضد الفتیات حلول أخرى ھذه
 وإرسال، ووجود برامج إعالمیة عن أسالیب التربیة، الحلول تمثلت بوجود ھیئة لمكافحة العنف

وضع عقوبات لكل من یعنف ویوضح ذلك ،  بمخاطر العنفاآلباءرسائل عبر الجوال لتوعیة 
  .نشر قوانین الحمایة بكافة الطرق والشوارع ، إعالمیًا
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بأن أفضل السبل للحد من ظاھرة ) ٢٠٠٢: انيالحوش(ھذه النتیجة تتوافق مع نتائج دراسة 
العنف ھو تحسین أداء مؤسسات التنشئة االجتماعیة لوظائفھا، وتحسین أداء مؤسسات الضبط 

 .االجتماعي لوظائفھا
  : توصیات الدراسة

 العمل على معالجة األسباب الكامنة وراء سلوك العنف الموجھ للفتاة السعودیة.  
 وانین الخاصة بحمایة الفتاةالعمل على تفعیل لوائح الق. 
 العمل على تعزیز الوازع الدیني لدى أفراد المجتمع السعودي. 
 العمل على تغییر النظرة السلبیة للمجتمع نحو الفتاة. 
 العمل على توعیة األسر بخطأ تسلط األخوة الذكور على أخواتھم. 
 االھتمام بالحد من اآلثار السلبیة للظروف االقتصادیة على األسرة. 
 على وسائل اإلعالم القیام بدورھا في التوعیة بخطأ سلوك العنف الموجھ للفتاة. 
 تضمین مناھج التعلیم كل ما یقلل من سلوك العنف الموجھ للفتاة. 
        ة شئة االجتماعی تفعیل مؤسسات اجتماعیة بداخل األحیاء تعمل على توعیة األسر بطرق التن

 .مرغوبة دون عنف أو تعنفالصحیحة، وكیفیة مواجھة السلوكیات الغیر 
           ر راد األس اه أف ف تج اطر العن ن مخ شوارع ع رق وال ي الط ة ف ات اإلعالمی ل اللوح تفعی

 . والعواقب الناجمة عنھ، وما ھو دور القانون في مواجھة ذلك
  :مقترحات الدراسات الالحقة

ة وراء  تقترح الباحثة إجراء الدراسات والبحوث المستقبلیة حول سبل معالجة األسباب الكا    - من
 .سلوك العنف الموجھ للفتاة السعودیة

ي معالجة حاالت               - انون ف ستقبلیة حول دور الق ة إجراء الدراسات والبحوث الم تقترح الباحث
 .العنف الموجھ للفتیات السعودیات
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  المراجع
المعجم ). ٢٠٠٨( أیمن عبد اهللا - محمد درویش- مصطفى محمد- أحمد وآخرون، نصار سید

  . دار إحیاء التراث العربي: بیروت. الوسیط
دار المعتز : عمان.  وكیفیة عالجھهثارآ. العنف ضد المرأة أسبابھ).  ٢٠٠٦(بنات، سھیلة محمود 

  .للنشر
. علم االجتماع األسري وتحلیل التوافق الزواجي والعنف األسري). ٢٠١٠(الجامع، محمد نبیل 

  . دار الجامعة الجدیدة للنشر: اإلسكندریة
مؤسســـــة الملك : الریاض. العنف األسري خالل مراحل الحیاة). ٢٠٠٥(جبرین، جبرین علي ال

  .خالد الخیریة
مطبعة أبناء : فلسطین. القواعد المنھجیة التربویة لبناء االستبیان). ٢٠١٠(الجرجاوي، زیاد محمود 

  .الجراح
  .   ربیع األول-٥الجمعة ). ـھ١٤٣١. (جریدة شمس

دار : القاھرة.  علم اجتماع التربیة المعاصرة بین النظریة والتطبیق). ٢٠٠٩(یب جعنیني، نعیم حب
  .وائل للنشر

النظریات االجتماعیة المتقدمة دراسة تحلیلیة في النظریات ). ٢٠١٠( محمد إحسانالحسن، 
  .دار وائل للنشر والتوزیع: األردن. االجتماعیة المعاصرة

تماعیة لضحایا جرائـــــــــــــــم العنف بمدینة الریاض، الخصائص االج). ٢٠٠٢(الحوشاني، علي 
  .  جامعة الملك سعود: رسالة ماجستیر، الریاض

مكتبة : القاھرة. العنف في مواقف الحیاة الیومیة نطاقات وتفاعالت). ٢٠٠٨(الخولي، محمود سعید 
  . االنجلو المصریة

نحو العنف، رسالة ماجستیر منشورة، اتجاھات طالب المرحلة الثانویة ). ٢٠٠٠(الرشود، سعد 
  .  نایف العربیة للعلوم األمنیةأكادیمیة: الریاض

المركز القومي : القاھرة. العنف في الحیاة الیومیة في المجتمع المصري). ٢٠٠٧(زاید، أحمد 
  .للبحوث االجتماعیة والجنائیة

 السعودي، دراسة میدانیة ظاھرة إیذاء األطفال في المجتمع). ھـ١٤٢٤(الزھراني، سعد بن سعید 
: الریاض ومكة والدمام، الریاض: على عینة من األطفال الذكور في المناطق الثالث الكبرى

  .مركز أبحاث مكافحة الجریمة بوزارة الداخلیة السعودیة
  .دار دمشق: سوریا. نظریات العنف في الصراع األیدلوجیا. سعید، سحر

: مصر. ف لدى طلبة المدارس الثانویة األزمة والمواجھةثقافة العن). ٢٠١٢(سالم، محمد توفیق 
  . المجموعة العربیة للتدریب والنشر

دار : القاھرة. العنف في األسرة تأدیب مشروع أم انتھاك محظور). ٢٠٠١(السمري، عدلي 
  .المعرفة الجامعیة

االجتماعیة المركز القومي للبحوث : القاھرة. العنف في األسرة المصریة). ٢٠٠٠(شوقي، طریف 
  .والجنائیة
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التكیف االجتماعي والتحصیل الدراسي، دراسة میدانیة في البیئة ). ١٩٩٦(صالح، مصلح أحمد 
  .دار الفیصل الثقافیة: الجامعیة، الریاض

العوامل االجتماعیة المؤدیة للعنف لدى طالب المرحلة الثانویة دراسة ). ٢٠٠٥(الطیار، فھد 
  .جامعة نایف: رسالة ماجستیر، الریاضمیدانیة لمدارس شرق الریاض، 

مجلة : عالقة التحصیل الدراسي ببعض المتغیرات األسریة، الریاض). ١٩٩٥(العربي، حكمت 
  .جامعة الملك سعود للعلوم التربویة والدراسات اإلسالمیة

العنف األسري وآثاره على األسرة والمجتمع، رسالة ماجستیر، ). ٢٠٠٥(العالف، عبد اهللا 
 .الریاض
جرائم العنف األسري بین الریف والحضر دراسة میدانیة على مرتكبي ). ٢٠٠٤(عوض، السید 

كلیة : جرائم العنف األسري في بعض السجون المركزیة والعمومیة بمحافظة قنا، القاھرة
  . اآلداب، مطبوعات مركز البحوث والدراسات االجتماعیة

جامعة نایف العربیة :  وسبل المواجھة، الریاضجرائم العنف). ٢٠٠٤(غانم، عبد اهللا عبد الغني 
  .للعلوم األمنیة

مشكالت عنف الطالب وأسبابھا في المرحلتین المتوسطة والثانویة في ). ٢٠٠٣(المانع، عزیزة 
  .جامعة الملك سعود: مدارس المملكة العربیة السعودیة، الریاض

مركز رؤیة : الریاض. لتسترالعنف األسري بین المواجھة وا). ٢٠١٠(مجموعة من الباحثین 
  . للدراسات االجتماعیة

م     ١٠/١٢/٢٠٠٩تم إضافتھ یوم الخمیس / صحیفة أزاد / مركز رؤیة للدراسات االجتماعیة 
  .مساء٢:٣١الساعة /٢٠٠٩-  ھـ٢٣/١٢/١٤٣٠الموافق 

مكتبة : الریاض. العنف لدى الشباب الجامعي). ٢٠٠٧( عزة محمد -منیب وآخرون، تھاني محمد 
  .الملك فھد الوطنیة

علم االجتماع المدرسي بینونة الظاھرة المدرسیة ). ٢٠٠٤(علي جاسم -وطفة وآخرون، علي أسعد
  .مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع: بیروت. ووظیفتھا االجتماعیة

  
 
  


