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  خصلّ مُ 

االقتصادّي  بالمستوىالُعنف األُسرّي  ھذه الدراسة إلى التعرف على مدى ارتباطھدفت 
ة في محافظة بيت الخاصة والحكوميّ الثانويّة  سر األوالد في المدارسأُ لألھل، لدى والدراسّي 

عيّنة طبقيّة  رتاختي فقد  من الدراسات، النوع لھذا لمناسبته  ،الكميّ  المنھج استخدم وتمّ .  لحم
 اطالب )١١٧٤( منالعيّنة  نتوتكوّ  ،)خاصةو ة،حكوميّ ( :المدرسة نوع متغير حيث منعشوائيّة 

 من) %١٨٫٨(وبنسبة  ،والمدن ،القرى بين ما موزعة لحم، بيت محافظة في مدرسة،) ١٦( من
 غرضل تصميم وتطوير استبانة خاصة تمّ  البحث أھداف ولتحقيق. صلي للدراسةاأل مجتمعال

ة ديموغرافيّ  وتفاصيلالُعنف األُسرّي،  تقرير الطالب عن مظاھر ھامن خالل وتمّ  الحالي، البحث
ظھرت وأ .سريّ االقتصادّي والدراسّي األُ  بالمستوى سريّ الُعنف األُ  لفحص ارتباط سرھمأُ حول 

 وىحسب المستالُعنف األُسرّي  في مستوىإحصائيّة  وجود فروق ذات داللةنتائج الدراسة، 
 ،اجد المنخفضاالقتصادّي  المستوى ذات سراألُ  متوسطات أنّ  نسرة، وتبيّ لألُ االقتصادّي 
االقتصادّي  المستوى اتذ سراألُ  من نفاعُ  أكثر ھي اجد العالي وكذلك ،ما انوع والمنخفض
الُعنف  فيإحصائيّة  ، كما وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللةوالعالي المتوسط
  ).  دون األبّ  لألمّ ( :للوالدينالدراسّي  لمستوىلعزى تُ  األُسريّ 

 
Abstract 

Domestic violence and its relationship to economic and educational level of 
parents of secondary school students in Bethlehem. This study aimed at 
identifying the extent to which domestic violence is related to economic and 
educational level of parents of private and governmental secondary school 
students in Bethlehem. The quantitative methodology with its descriptive 
and inferential parts was applied for its suitability for this type of studies. 
The study sample was randomly taken following the stratified way, in 
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terms of variable type of school (governmental, private). The sample 
consisted of (1174) students from (16) Schools in Bethlehem district, 
distributed between the villages and cities of Bethlehem; it reached the 
rate of (18.8%) of the research community. A questionnaire was designed 
and prepared for the purpose of the study and for collecting additional data. The 
results indicate that there are statistically significant differences in the level of 
domestic violence according to the economic level of the family. The families 
with very low, low-bit and very high economic levels are more violent than the 
families with medium and high economic levels.  The results also show that 
there are statistically significant differences in domestic violence, according to 
the educational level of the parents; the families with uneducated mothers are 
more violent than the families with educated mothers. The educational level of 
the father doesn’t show any difference in domestic violence). 

  تمھيد
الحديثة، وھو اإلنسانيّة  من بين أخطر الظواھر التي تھدد المجتمعاتالُعنف األُسرّي  يعتبر

  أنّ نة، إاّل وال يقتصر على مجتمعات معيّ  ،وأرياف ،ة مختلفة، من مدنينتشر في أوساط سكنيّ 
لمجتمعات انتشاره إلى ا ومدى انتشاره بين الفئات المختلفة، ولقد امتدّ  ،في حدته تفاوتاھناك 
سواء  ،ومظاھره ،ة، وتعددت أشكالهة، وزادت حدته لدى الفئات التي تتميز بالسلطة األبويّ العربيّ 

وحتى  ،الجسديّ  ة الخفيفة حتى يصل إلى إتيان الضررا من اإلساءة الجسديّ معنويّ  أم ،اكان جسديّ أ
واإلخضاع، وخنق  ،واالحتقار ،ة البسيطة وحتى القھر واإلھانةالقتل، ومن اإلساءة اللفظيّ 

في تقرير المصير، وھو غالبا ما يقع على النساء واألوالد، وينتھك  ات، وعدم احترام الحقّ الحريّ 
وعلى األزواج، فأصبح يشكل خطرا على سالمة  حقوقھم، وأحيانا يقع على الوالدين كبار السنّ 

األُسرة  وعلى تماسك ،ة على حياة األفرادوالمجتمع لما له من أخطار ومضاعفات سلبيّ  ،سرةاألُ 
وإضعاف قدراتھا في أداء أدوارھا ووظائفھا القيام بالتنشئة األُسرة،  والمجتمع، وإنھاك

ة، الذھنيّ : ةفي شتى جوانب الشخصيّ األُسرة  ة، كما وله مضاعفات على أفرادة السويّ االجتماعيّ 
عيسوي، ( لسليم لدى األوالدة، وتعطيل عملية التطور والنمو اة، والسلوكيّ ة، والجسديّ واالنفعاليّ 

2002 Donnelly, 2005; ( تسھم في إكساب الُعنف األُسرّي  سر التي يقع فيھااألُ  نّ فإوبالتالي
وما  ،ةويكشف فيھا عن حاالت من األعراض النفسيّ  ،غير السويّ االجتماعّي  أبنائھا السلوك

 ،األُسريّ و ،تقرار االجتماعيّ ة لدى أفرادھا، وبالتالي تھدد االسيسمى باألعراض السيكوسوماتيّ 
االجتماعّي  عدم التكيف إلىوتنمية أنماط من السلوك تتسم باالنحراف، وتؤدي في نفس الوقت 

األبناء، ات في شخصيّ  ةاألساسيّ ن يحدد المالمح بأوھذا النوع من السلوك كفيل . أفرادھالدى 
النظريّة  اتاألدبيّ لقد تطرقت  ).٢٠٠٦العكايله، (ويؤثر لدى كثير منھم في رفع روح االنحراف 

 إلىبربطھا في عوامل مختلفة تعود وعدد من عوامل الخطر،  إلىفي تفسير ھذه الظاھرة  
 العامل بإبرازالنظريّة  اتاألدبيّ واھتمت  ،ةسريّ وأُ  ،ةة، ونفسيّ ة، ووراثيّ ة، وجسديّ عوامل شخصيّ 

 األُسريّ الُعنف  مرتبطة فيالمؤشرات ال كأحد ،األھلومستوى دراسة  سرةلألُ االقتصادّي 
  ).Kortewe, 2008؛ ٢٠٠٩الجوالني، (
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  مشكلة الدراسة
مثلھا مثل سائر المجتمعات  ،ةليست غريبة عن المجتمعات العربيّ الُعنف األُسرّي  ظاھرة

 األوساط، فزاد انتشارھا في مختلف الفلسطينيّ  المختلفة، وليست غريبة كذلك عن المجتمع
ة التي تقف خلفھا والسياسيّ  ،ةة، واالقتصاديّ لعوامل والضغوطات االجتماعيّ ة، بسبب تعدد االسكنيّ 

 علميّ  بأسلوب، وكذلك بسبب عدم معالجة ھذه الظاھرة الفلسطينيّ  والمعاناة التي يعانيھا المجتمع
في الُعنف  نتائج المسح الوطني حول أشارتلقد . ة الكافية لوجودھاسليم، ولغياب الخدمات المھنيّ 

شھرا التي سبقت تموز  ة االثني عشره خالل فترنّ أ إلى )٢٠١١عوض، (:الفلسطينيّ  عالمجتم
الُعنف  أشكالألحد  تعرضنَ ومن النساء اللواتي سبق لھن الزواج %) ٣٧(حوالي  أنّ  )٢٠١١(

 أنّ  إلىالنتائج  أشارتفقد  ،األُسريّ  نفللعُ  األطفالبالنسبة لتعرض  اأمّ . أزواجھنل بَ من قِ 
يتعلق  بالنسبة لما اوأمّ ؛ أفرادھاحد أل بَ من قِ األُسرة  نف داخلتعرضوا للعُ  طفالاألمن %) ٥١(

 ألحدتعرضوا  فأكثر اعام )٦٥( من كبار السنّ %) ٧٫٣( أنّ  إلىالنتائج  أشارتفقد  ،بكبار السنّ 
ة لسلبيّ حدة انتشار ھذه الظاھرة متالزمة مع مخلفاتھا ا إنّ . سرةاألُ  أفرادحد أل بَ من قِ الُعنف  أشكال
 أفرادھاقيام بوظائفھا نحو لل، قد يعطل دورھا أفرادھاوعلى  ھا،ة كلالفلسطينيّ  األُسرة على

  . ينونموھم السليم ،ودعم تطورھم ،وتنشئتھم تنشئة سليمة
 

  الدراسة أھمية
في  المستمرالصمت  سبببو .األُسريالُعنف  ا حولالعديد من الدراسات عالميّ  أجريتلقد 

 نّ فإ، سريّ األُ الُعنف  في ظاھرةالخوض   ب العديد من الباحثينتجنُّ وة، بيّ المجتمعات العر
، وذلك على الرغم من قليلة جدا الفلسطينيّ  وفي المجتمع ،ا قليلةعربيّ  الظاھرةحول ھذه  األبحاث
، الفلسطينيّ  ونظرا النتشار ھذه الظاھرة في المجتمع .وتفشيھا ،األُسريالُعنف  ظاھرة انتشار

 ،األُسرة وإنھاك ،ة الفردفي شخصيّ  االختاللة الناتجة عنھا على مستوى سات السلبيّ النعكاول
ة، في المجتمع، وحصول المشكالت السلوكيّ  وظائفھا والمسّ  أداءوعدم قدرتھا على  ،وتفككھا
ة، المترتبة عنھا، وكذلك الحاجة الملحة للكشف عن العوامل التي تغذي ھذه ة والنفسيّ والجسديّ 
وارتباطھا  الفلسطينيّ  وتزيد انتشارھا، وجدنا ضرورة لدراسة ھذه الظاھرة  في المجتمعالظاھرة 

لنتائج ھذه الدراسة فوائد و. لألھلالدراسّي  والمستوىاالقتصادّي  بعوامل تتعلق في المستوى
  .الفلسطينيّ  على مستوى مواجھة الظاھرة، وتطور الخدمات في المجتمع

  
  ةة النظريّ الخلفيّ 

ة التي تواجه والتعصب منظومة من التحديات التاريخيّ  ،والعدوان ،الُعنف ھرتشكل مظا
 معجم فيالُعنف  منظور ابن فعرّ ف في العصر الحديث، نسانيّ إلوالعقل ا ،ةالمجتمعات اإلنسانيّ 

 بشدة أخذة الشيء وأعنف به، الرفق وقلة باألمر، الخرق بأنه) "٤٣: ٢٠٠٠( العرب لسان
الُعنف  )٣: ٢٠١٠( الدين عز ف، وعرّ "واللوم والتقريع التوبيخ: لتعنيفوا كرھه الشيء واعتنف

فه وعرّ  ،"ممتلكاته لتدمير أو اإلنسان مع القوة فيه تستخدم اإلحباط عن ناتج عدوانيّ  سلوك بأنه"
 والميل والمعاندة، ،والمشاركة ،واالنتقام ،والتشاجر االعتداء إلى الميل" هبأنّ ) ٢٠٠٦( المطيري
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 العجز، أو الضعف بمظھر وإظھارھم أخطائھم، وكشف اآلخرين، نقد في والتلذذ للتحدي،
 العصبية والنوبات الفتن وإحداث والتشھير، ،الجو وتعكير والتنغيص، ،التعذيب نحو واالتجاه
 التي ةالسلوكيّ  األنماط أحدالُعنف األُسرّي  إنّ : ھنا القول ويمكن ."المعروفة المختلفة بصورھا
 سرة،األُ  في الضعفاء ضحيتھا ويذھب األقوياء، يرتكبھا أفعال وھي نف،العُ  عالأف ضمن تصنف
 ؛٢٠٠٨ الخولي، ؛٢٠٠٣ الجلبي،(األُسرة  محيط في يحدث كونه التسمية ھذه جاءت وقد

  ). ٢٠٠٢ عيسوي،

 التدخل يجوز ال اسةحسّ  ةأسريّ  مشكلة باعتبارھا األسريالُعنف  ظاھرة دراسة تأخرت لقد
ذلك إھمال الباحثين الخوض فيھا  عزز وقد حولھا، ثقافة الصمت تكريس إلى ذاح فيھا، مما

وعدم توجه الضحايا إلى خدمات الحماية والكشف  .سريةاسية الخاصة للعالقات األُ بسبب الحسّ 
 بويس دراسة نتبيّ  ، حيث)٢٠٠١ السمري، ؛٢٠٠٩الجوالني،  ؛٢٠٠١ البصري،(عنھا 

)Boes, 1998 (لعدة األمن مراكز يلجأون إلى ال المعنفين واألطفال الزوجات من العديد أن إلى 
 لآلخرين حاجة ال وأنْ  ،اعائليّ  األمر واعتبار ،األُسرة ربّ  فعل ردة من الخوف: منھا أسباب
 دراسة الباحثين بتجنُّ Donlley, 2005) ( دونلي ويناقش. األسرة داخل يحدث ما على فللتعرّ 

سر األً  في إال يقع وال انسبي نادرالُعنف األُسرّي  أنّ  افتراض من ينبع هبأنّ  األُسري،الُعنف 
  .ةالسويّ  وغير ،والمفككة ،المنھارة

  
  ريّ األُسُ الُعنف  رتفسّ  التي اتالنظريّ 

ة ، ونظريّ التحليل النفسيّ نظريّة ،األُسريّ الُعنف  ات التي حاولت تفسيرالنظريّ  أھممن بين 
غزال،  أبو( ةة البيولوجيّ ، والنظريّ ة التفاعل الرمزيّ ونظريّ حباط، ة اإل، ونظريّ التعلم االجتماعيّ 

٢٠٠٦ .(  

 أن ،األول :أمرين في يتحددالُعنف  سلوك وراء الدافع أنّ  فتعتبر: النفسيّ  التحليلنظريّة 
. والردع الرقابة في بوظيفتھا القيام على قدرتھا وعدم ،للضعف نتيجة الشھوة ذات النفس تتغلب

 تربط ، كما);Frued, 1972 ٢٠٠١عدس،( الكبت عن تنجم أن يمكن التي ةنفسيّ ال قدالعُ  والثاني،
 التي تؤدي ةالنفسيّ  قدوالعُ  ،والمركبات ،والنفسيّ  ،العقليّ  الشذوذ ومظاھرالُعنف  بينالنظريّة  ھذه
 تدفعه غرائز اإلنسان في أنّ  النفسيّ  التحليل مدرسة دوتؤكّ  ،)١٩٩٨ الرحمن، عبد( نفالعُ  إلى به
والحفاظ  الجنس، وتكاثر ،الفرد حياة على الحفاظ بغرض تتعلق التي: الحياة غرائز نف، مثلللعُ 
 غزال، أبو( التدمير في هترغب لنابعة منا التدمير غرائز أو ،الموت أمنه وحمايته، وغرائز على

   .)Murphy, Cowan, & Stringer,1999; McClelland, 1985 ؛٢٠٠٦

  فاألفراد ،متعلم سلوك هأنّ  على العنيف السلوك إلى تنظر ھاإنّ : التعلم االجتماعيّ  نظريّة
 لتفسير طريقةً  التقليد على تعتمد وھي السلوكيات، ھذه مثل تعلموا ھمألنّ  عنيفة سلوكيات ينتھجون
 من الفرد يتعلمھا قد  ةالشخصيّ  سمات فبعض العنيف، السلوك ومنھا السلوك، من معينة أنماط
 ،المكافأة وكذلك عن طريق ).٢٠٠٦ غزال، أبو ؛٢٠٠٤ جابر،( خريناآل لسلوك محاكاته خالل
، وھذا ما يسمى بالتدعيم مكافأةى عليه تلقّ  إذاوتكراره  إعادتهيمكن  العقاب على سلوك قام به أو
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 البيئة من والتقليد بالتعلمالُعنف  يكسب الفرد فإنّ النظريّة،  ھذه وحسب. )٢٠١٠ الدين، عز(
 برر وقد اإلعالم، وسائل: مثل غيرھمافي  أو ،المدرسة في أو ،األُسرة في سواء به المحيطة
  . لإلحباط نتيجة هنّ أ على العدوان تهنظريّ  ومؤيدو (Bandura, 1978) باندورا

 من نابع العدوانيّ  السلوك أنّ  مفادھا ةأساسيّ  مسلمة منالنظريّة  ھذه انطلقت: اإلحباط ةنظريّ 
 تعيق خارجية عوامل تدخل أنّ  إلى) ٢٠٠٠( الشرقاوي شيروي. )٢٠٠٤ محمد، ولي،( حباطاإل

 رتفسّ  وقد ،عدوانيّ  سلوك انتھاج إلى يدفعه مما اإلحباط، إلى ؤديت أھدافه على الفرد حصول
 عدم نتيجة ة،الشخصيّ  تطور على ةاالجتماعيّ  العوامل تأثير طريق عنالُعنف النظريّة  ھذه

 وأالجسدّي  لُعنفلاألُسرة  داخل الفرد تعرض ونتيجة مع،والمجتاألُسرة  داخل والمساواة العدالة
 لى أنّ إالنظريّة  أشارت وقد .) Santrock, 2003؛٢٠٠٨ شعيره، أبو غباري،( العاطفيّ 
 ينخفض الدافع ھذا وأنّ  اآلخرين، بإيذاء ينتھي قد اسلوك يستثير عدوانيا دافعا نتجيُ  اإلحباط
 التفريغ أو ،التنفيس سمىتُ  ةالعمليّ  وھذه بغيره، ذىاأل بإلحاق اإلنسان يقوم أن بعد تدريجيا

(Paollucci & Violato, 2004).  

في و ،الماضي القرن فياالجتماعّي  نفللعُ  البيولوجيّ  التفسير ساد: ةة البيولوجيّ النظريّ 
: مثل ةاالنفعاليّ  الفعل ردودإذ إّن " النج كارل"و" جيمس وليم" ينالعالمَ  عند القرن ھذا بداية
 لطفي، ؛٢٠٠٠ سليمان،( الصماء الغدد مستوى على ةنوعيّ  فعل ردود تسبب التوتر أو، غضبال

 وإفرازات ،ةالدمويّ  والدورة ،التنفس في وتبدد ،القلب دقات في وتغيير ،)٢٠٠٥ مرشد، ؛٢٠٠٠
 الدفع طريق عن الدماغ إلى انتقل قد يكون أن بعد ھذه الفعل ردة الفرد فيدرك الغدد، في

 أن بدّ  وال العنف، أو العدوان عليھا نطلق التي ةالنفسيّ  الحالة ھذه الفعل ردة حدثوتُ  ،العصبيّ 
 فسيتم ،الموقف أو بالكالم اخارج ةالعدوانيّ  تفريغ يتم لم وإذا ،عدوانيّ  تفريغ عملية تحصل
 ،القاسم ؛٢٠٠٤ العيسوي،( الجسم داخل المزمنة الحادة االضطرابات مسببة ،اداخلي تفريغھا
   ,McAuley, Mihalko & Bane, 1997; (larzelere  (;2000 . ؛٢٠٠٠

تمّ  سلوكالُعنف  أنّ  الرمزي التفاعلنظريّة  أصحاب يرى: الرمزيّ  التفاعلنظريّة  ه ي  تعلم
 العنيف السلوك يتعلمون فالناس ).٢٠٠٢ النابلسي، ؛٢٠٠٤ جادو، أبو( التفاعل عملية خالل من

اط من آخر نمط أي فيھا يتعلمون التي نفسھا بالطريقة اعيّ  السلوك أنم تمّ  ،االجتم م في الُعنف  تعل
ن ة خالل م ئة عملي ي ةاالجتماعيّ التنش وم الت ا تق رة،األُ  بھ ي،( س ام، ؛٢٠٠٦ الجلب  .)٢٠٠٢ حم

ر ن فكثي اء م رون اآلب ف  يعتب زءالُعن ن ضروريا اج اة م لوكيا اونمط ،الحي ه أن يجب س  يتعلم
ال ث األطف تمّ  بحي يمھم ي ى تعل ونةالخ عل اد ،ش ى واالعتم نفس عل س ال اث بعك واتي اإلن تمّ  الل  ي
   .والتبعية الطاعة تعليمھن

 
  وأشكالهالُعنف األُسرّي  أنواع

 العرود،  ؛٢٠٠٥ سعود، آل( ةوالمعنويّ  ةالجسديّ  أشكاله واختلفتالُعنف  مظاھر تنوعت لقد
 نفوالعُ  الزوجة، على قعالواالُعنف  :بينھا من أنواع عدة إلىالُعنف األُسرّي  صنفيُ و). ٢٠٠٨
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نف الواقع الزوج، والعُ  على الواقع نفوالعُ  الوالدين، على الواقع نفوالعُ  األطفال، على الواقع
  ;Ferrari, 2002; Flynn, 1996). ٢٠٠٨ العرود،( اإلخوةبين 

 ,Hyder & Malik) ؛ ٢٠١٠بن فليس، ( سريّ ألُ نف اعرضة للعُ  األكثر األوالديعتبر و
والد األ حول مرتكبي الجرائم ضدّ ) Greenfilied, 1996(غرينفيللد في دراسته يشير و. 2007
األطفال صرح ما يقارب  من بين الموقوفين الذين ُسجنوا بسبب ارتكابھم جرائم ضدّ  إلى أنّ 

إلى ) ٢٠٠٧(وأشار ماكميالن في دراسته . ضحية جرائمھم كان أحد أطفالھم منھم أنّ %) ٣٣(
بين حاالت قتل األطفال قد ارتكبت على يد أحد أفراد األسرة،  من%) ٢٠(ما يقارب  أنّ 
  .من حاالت قتل األطفال الّصغار تحت سن عشر سنوات ارتكبھا أحد أفراد األسرة%) ٥٠(و

 بحق وسيلة ةبأيّ  يرتكب مقصود غير أو مقصود عمل فھو ،الواقع على الزوجةالُعنف  اوأمّ 
 أو ة،نفسيّ  معاناة لديھا ويخلق مباشرة، بطريقة بھا ھانةاإل أو األذى ويلحق ،امرأة لكونھا المرأة
 والعتاب، ،واإلكراه ،والتحرش ،واالستغالل ،والتھديد ،الخداع خالل من. ةجسديّ  أو ،ةجنسيّ 
 من النتقاصل أو ،تھاخصيّ لش أو ،لذاتھا احترامھا من التقليل أو ،اإلنسانيّة كرامتھا ةوإھان

  بزاوا ويشير.  Capezza &Arriaga, 2008)؛٢٠٠٧ الغنيمي،( ةوالجسديّ  ةالذھنيّ  إمكانياتھا
(Buzawa, 2007) العالم، أنحاء مختلف في وانتشارھا ،المرأة إلى اإلساءة ظاھرة تنامي إلى 

 من ،)%٦٠( إلى ،)%٢٥( بين األزواج لبَ قِ  من إليھن ساءالمُ  النساء نسبة تراوحت وقد
 اإلساءة ظاھرة واتسعت .العالم مستوى على ياتالمستشف في الطوارئ أقسام على المترددات

في   Haj-(Yahia, 2003( وأشار الحاج يحيي. ةوالغربيّ  ةالعربيّ  المجتمعات كافة في للمرأة
في نيين الفلسطي العرب عند أزواجھم لبَ قِ  من دراسته لمفاھيم معينة حول ضرب الزوجات

 اعتبار وعلى بالرجل، بالمقارنة المرأة نيةدو إلى يعود قد الزوجات ضدّ الُعنف  أنّ إلى  إسرائيل،
  . رجولية الرجل إلثباتمتواضعة وخاضعة  تكون أن عليھا ويجب ، أنثى ھاأنّ 

 ليس ،الُعنف من طويل تاريخ لھن انفك ،أزواجھن اتجاه بالعنف يتعاملن اللواتي النساء اوأمّ 
 ،الضغط تحت إاّل  نفللعُ  جأتل ال والمرأة طفولتھن، في اآلباء مع اغالب ولكن ،الزوج مع فقط

 لبَ قِ  من نفعُ  إلى الزوج يتعرض وقد. (Boyd, 2005) والثقافياالجتماعّي  والظلم ،والقھر
 أو لزوجته، إيذائه أو الزوج سيطرة حال في والدتھم بجانب للوقوف اإمّ  وذلك ،الذكور األبناء
 Dixon & Browne, 2003( األبناء متطلبات تلبية رفض إذا خاصة ةماديّ  ألسباب

(Buzawa, 2007; ولعب الكحول تناول على إدمانه أو ثانية، امرأة من الزواج بسبب أو 
 وتتسبب سرة،األُ  تواجه التي المشكالت أھم من الزوجين بين الثقة وعدم ،الشك ويعتبر  ،راالقم
 وبوتل كارني دراسة وأشارت ).٢٠٠٣ الحيدري، ؛٢٠٠٩ الجوالني،( ،األُسريّ الُعنف  في
 من%) ٤(و األزواج، من%) ٤( أنّ إلى  (Carney, Buttell, & Dutton, 2007) دوتنو

 اتعرض أكثر المرأة وأن ،القرين مع التعامل في نفللعُ  الزوجية حياتھم تعرض دواأكّ  الزوجات
  . الزوج من للعنف

 فيالُعنف  دراسةفي  لمختصينمن قبل معظم اقل اھتماما أفھو  ،اإلخوةبين الُعنف  اوأمّ 
بين اإلخوة في المنازعات والمشاجرات، وقد يعود ذلك إلى التنافس بين الُعنف  يتمثلو ،سرةاألُ 

اآلباء عادة ما يھتمون  نف، إنّ ة وميلھا إلى العُ اإلخوة، وربما قد يعود أيضا إلى الثقافة االجتماعيّ 
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أو  ،لنتائجويشعرون بالضيق فقط من ا ،بالتدخل لفض المنازعات أو المشاجرات بين األبناء
وال يغضبون  ،عادي ءھا شيوينظرون على أنّ  ،أو اإلصابات التي قد تصيب أحد األبناء ،اآلثار

وقد كشفت دراسة شتراوس  .)Bessenoff, 2006( مداه إلى حد كبيرالُعنف   عندما يتجاوزإاّل 
)(Straus, 2001  ّنف مرة من بين كل خمسة أطفال ذكور قد ارتكبوا سلوكا يتسم بالع أربعة أن

طفل ) مليون ٢٩(حوالي  واحدة على األقل كل عام، وفي ضوء ذلك تذھب الدراسة إلى أنّ 
  .اتجاه أحد أشقائه في العام الواحد البدنيّ الُعنف  أو أكثر من فعال وامارس أمريكيّ 

 للوالدين القول كإغالظ فقط اللفظيّ  بالعنف المقصود يسفل ،الواقع على الوالدينالُعنف  اوأمّ 
 ثم ،بالضرب عليھما واالعتداء لھما، ةاألساسيّ  الحاجات إھمال ذلك يشمل بل ألحدھما، أو

  ). ٢٠٠٨ إبراھيم،( منھما للتخلص المسنين دار إلى بھما الذھاب
 نفوالعُ  )والنفسيّ  ،اللفظيّ ( :المعنويّ  نفوالعُ  ،اإلساءة :مثلالُعنف األُسرّي  أشكال تتعددو

 ;Higgins & McCabe, 2001 ٢٠٠٥ الطيار،( واإلھمال ،والجنسيّ  ،واالجتماعيّ  ،الجسديّ 
(Elbogen, 2002.  ويشير بازوا(Buzawa, 2007)  ّيشمل األسريّ الُعنف  مصطلح إلى إن 

 االعتداء ذلك في بما ،الجسديّ الُعنف  :األساس في تتضمن التي المعاملة سوء من واسعة طائفة
 أو والمطاردة ،النفسيّ  أو العاطفيّ  واالعتداء ،ةيّ الجسد والتھديدات ،الجنسيّ  نفوالعُ  القتل؛ أو

 ومنه اآلخر، غضب إثارة في يتعدى ال الذي البسيط منه فكان .المنزليالُعنف  لغرض المالحقة
 على االعتداء ليشمل أكثر وشدة حدةً الُعنف  ويزداد اآلخر، حياة إنھاء إلى يصل الذي الشديد
 بن فليس،( القاتلة الحادة األدوات بوساطة أو ،البدنية القوة استعمال طريق عناألُسرة  أفراد

٢٠١٠ .(  
 Dworkin, 2006 ؛٢٠٠٦العكايله، (الُعنف األُسرّي  قراءة األدب النظرّي في مجالومن 

; (Elbogen, 2002  وتشملالُعنف األُسرّي  يتبيّن أّن ھناك عدًدا من أنماط:  
 أجل من اتجاه اآلخرين، مستمر بشكل الجسديّة القوة ويعني استخدام: الجسديّ  نفالعُ 
  . بھم جسيمة أضرار وإلحاق إيذائھم

ؤذٍ  فعل به كل ونقصد": والنفسيّ  اللفظّي،" المعنويّ  نفالعُ  يًا، م ل نفس ذيء، الكالم مث  الب
ارم، ،والصراخ د والغضب الع ه والتھدي ة، الُموج ن  أو للزوج روج م ن الخ انھم م اء بحرم لألبن

د  الخروج، وعدم ،المنزل في بالحبس بتھديدھم أو و العمل،ة أأو الخروج للدراس البيت، أو بتھدي
ل إلى باإلضافة ،بالخزيّ   أو بإشعارھم األبناء، من والحرمان ،والھجر ،بالطالق المرأة   نبذ الطف
  .معه العاطفيّ  التواصل وعدم

العطف  احتياجاته األساسيّة، وحرمانه من ويعني إھمال العناية بالطفل، وسدّ : اإلھمال
  .والحنان

 غير من بالقوة معھا الجنس لممارسة زوجته ارغام إلى الزوج لجوء ھو: الجنسيّ الُعنف 
 المباشرة بالممارسة إّماويحصل ذلك، .  الجنسيّة رغباتھا أو والنفسّي، الصحّي، لوضعھا مراعاة

 غير جنسيّةال العمليات أشكال تشمل كما جنسيّة، لفظيّة تعبيرات باستخدام أو المرأة، مع
  .واالغتصاب الجنسّي، كالتحرش المرغوبة
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 للدراسة، وتقلص ةالدافعيّ  ، وقلّةانخفاض احترام الذاتمثل، آثار مختلفة األُسرّي  وللعنف
باألمن والسلوك  الشعور ، وانعدامةواضطرابات نفسيّ األوالد،  لدى ةاالجتماعيّ  العالقات شبكة

ھناك آثاًرا جسديّة تتمثل في عالمات الحروق،  كما وأنّ  .(Gershoff, 2002) العدوانيّ 
  .سوالعض، والجلد، والجروح، والعظام المكسورة، والكسور بالرأ

  األسريّ الُعنف  وراء تقف التي العوامل
 يندفع التي العوامل وتنقسم األُسري،الُعنف  استخدام نحو اإلنسان تدفع كثيرة عوامل ھناك
 السمري،( ةواجتماعيّ  ،ةواقتصاديّ  ،ةنفسيّ  عوامل إلىرّي الُعنف األُس نحو بمقتضاھا اإلنسان
 ;Goldman, Salus& Wolcott &Kennedy, 2003؛٢٠٠٨ المطوع، ؛٢٠٠١

Hopper, 2005 .(  
 نحو وتقوده ونفسه، اإلنسان ذات من تنبع التي العوامل تلك فھي ،ةا العوامل النفسيّ مّ وأ

 Goldman, Salus& Wolcott ؛٢٠٠٩ مي،والعل الخالدي ؛٢٠٠٦ الجلبي،(الُعنف األُسرّي 
&Kennedy, (2003 وھما قسمين إلى قسميُ  أن يمكن العوامل من النوع وھذا:  

   قبيل من ةخارجيّ  ظروف نتيجة اإلنسان نفس في نتتكوّ  التي ةالذاتيّ  العوامل  .أ 
   غيرھا إلى طفولته منذ اإلنسان له تعرض الذي نفوالعُ  المعاملة، وسوء اإلھمال،

الُعنف  يعيش الذي فالطفل ،مختلفة نفسية أزمات إلى فقه، تؤديترا التي وفالظر من
 عليه اجدً  ضارة ةونفسيّ  ،ةعاطفيّ  آثارا لديه يتركاألُسرة  وأفراد ،والديه بينويشاھده 

.(Miller-Berrin & Berrin, 1999)  
 الطفل نمو حول الخاطئة والمفاھيم ،والمعتقدات ،اآلراء نتيجة اإلنسان يحملھا التي الدوافع  .ب 

 تكوينه منذ له واإلساءةللطفل  االعتداءات حدوث في ادور تلعب والتي ،وتطوره
)Goldman, Salus& Wolcott &Kennedy, 2003(  ّعلى اجسدي تعتدي التي فاألم 

  من بكثير أعلى منھم تتوقع أو أطفالھا نحو سلبية أراء العادة في تحمل أطفالھا
 ةوالجسديّ  ،ةوالعقليّ  ،ةالعمريّ  قدراتھم بسبب تحقيقھا نھميمك التي الطبيعية التوقعات

(Black, Heyman, & Smith-Slep, 1996) على سلوكيا ذلك أثر ينعكس مما 
 كثيرين أن إلى) ٢٠٠٨( دودح وأبو عبادة، دراسة وأشارت .)٢٠٠٥ الرشدان،(الطفل
 %)٤١٫٥(أّن  دأفا إذ شخصياتھم، في اضطراب بسبب وزوجاتھم أطفالھم معاملة يسيئون

  .الزوج يعانيھا ةنفسيّ  مشكالت إلى عزىيُ  السبب أنّ  للعنف المتعرضات النساء من
 والتقاليد ،العادات في يتمثل العوامل من النوع ھذا نّ فإ ة،االجتماعيّ  لعواملباما يتعلق في اأمّ 
 الرجولة نم اقدر التقاليد ھذه مقتضيات حسب الرجل من تتطلب والتي ما، مجتمع اعتادھا التي
 )٢٠٠٨ الخولي، ؛٢٠٠٩ الجوالني،( والقوة العنف، إاّل  سرتهأُ  قيادة في وسيلة يتخذ ال بحيث
 ھذه دور تضاءل  والوعي والمستوى الدراسي، الثقافة من عالية درجة على المجتمع كان فكلما

 ثقافةال ذات المجتمعات في ذلك من العكس وعلى الراقية، المجتمعات في ينعدم حتى العوامل
 ثقافات انحطاط درجة باختالف العوامل ھذه تأثير درجة تختلف إذ المحدودة،
   .); ٢٠٠٥Sedlak, 1996 الطيار،(المجتمعات
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من بين العوامل األُسرة  فتعتبر الحالة االقتصادية لدى ،ةالعوامل االقتصاديّ بما يتعلق في اوأمّ 
تنعكس آثارھا تي تفريغ شحنة الخيبة والفقر الل استخدامه ويتمّ  ،األُسريّ الُعنف  التي لھا عالقة مع

وبين  ،وربما ھنالك عالقة ما بين الفقر والبطالة من جھة  .سرةل األب إزاء أفراد األُ بَ بعنف من قِ 
، فتردي الوضع االقتصادّي وإھمالھم من جھة أخرى ،االعتداء على األطفال بكافة األشكال

  لعنف، في المعاملة من جھة األب ألبنائه وزوجته األُسرّي يؤدي إلى اتخاذ بالء القسوة وا
 نتيجة ألمه، ومعاناته، وكآبته النفسيّة، والفراغ، والملل، مما ينعكس سلبا على األبناء والزوجات

Dark & Pandy, 1996; Sedlak & Brodhurst, 1996)(.  وأشار الدوة، ودرويش
 عجز ربّ  أنّ إلى األُسرة  لزوجين فيفي دراسة لھما حول عالقة الفقر والصراع بين ا) ٢٠٠٧(

وأخذ مال الزوجة  ربما يؤدي إلى صراع بين الزوجين،األُسرة  عن توفير احتياجاتاألُسرة 
وتنفق  ،ھا ال تنتجواالستيالء على مالھا الخاص، أو االمتناع عن اإلنفاق عليھا، ومعايرتھا بأنّ 

. ينوالضرب العنيف ،نوع من الشجار، وقد يتطور إلى )(Stark, 2007الكثير من نقود الزوج 
ة الناتج عن شعور الطبقات الفقيرة واالجتماعيّ  ،ةاالقتصاديّ الُعنف األُسرّي  الفقر أحد دوافع عدّ ويُ 

انخفاض الدخل يؤدي إلى الشعور  إلى أنّ  )٢٠١١(عوض دراسة وتشير نتائج . بالحرمان
ة للحيـاة في وفير المتطلبات األسـاسيّ وت ،ةوالماديّ  ،ةوعدم إشباع الحاجات النفسيّ  ،بالحرمان

زيادة  نّ فإة فيه على مستوى الدخل، لذلك ة، وتحدد المكانة االجتماعيّ مجتمع قد تغلب عليه الماديّ 
حيث  ،سريّ ألُ االُعنف  لزيادة انتشار اريخط اقد تكون مؤشر الفلسطينيّ  حدة الفقر في المجتمع

 ،ةسريّ واألُ  ،ةحول الخصائص االجتماعيّ ) ٢٠٠٩( نتائج دراسة مقارنة للصافي ومقدادظھرت أ
 إجماليمن %) ٣٠( أنّ  إلىة الفلسطينيّ  األراضية لألسرة في واالقتصاديّ  ،ةوالتعليميّ  ،ةوالزواجيّ 

في الضفة الغربية %) ١٩٫١( بواقع) ٢٠٠٧(ة تعاني من الفقر خالل عام الفلسطينيّ  سراألُ 
الضفة الغربية ارتفعت خالل عشر سنوات بنسبة نسبة الفقر في  أنّ لى وإ. في غزة%) ٥١٫٨(و
  %). ٣٥٫٦(، وفي قطاع غزة ارتفعت بنسبة %)٢٢٫٤(
 

  المستوى الدراسيّ 
م السلوك كسابھدور األھل في تنشئة أبنائھم التنشئة السليمة، وإالنظريّة  دبياتت األلقد بينّ 

، وتنشئتھم السليمة ھللذلك فإّن إعداد األ. (Bandura, 1978)ة بواسطة التقليد والمكافأ
احتياجات  وسدّ  ،دوارھمأداء عالقة بكيفية قيامھم بأ الھ ،لديھم والواردات المتوفرة ،ومھاراتھم

 ويعتبر التحصيل. )٢٠٠٦؛ العكايله، ٢٠٠٨العرود، ( بنائھم، وأسلوب تعاملھم مع أوالدھمأ
مدى توفر المعلومات حدد ة التي تة الوالديّ الشخصيّ  ھل، من بين الوارداتلدى األالدراسّي 

دنان، ( والدھممع أوالوعي لدى الوالدين في العديد من المجاالت، ما يكسبھم المرونة في التعامل 
ا بأساليب والدھمالعالي يتعامالن مع أالدراسّي  لذان يتمتعان بالتحصيللن افالوالدا ).٢٠٠٤

فلقد  .توفر الوعي لديھمالقاسية نظرا لساليب ، وأقل احتياجا لألوغير قاسية سليمة ومرنة،
الُعنف  أنّ ) (Haj-Yahia & Nores,1998  أريه وابن ونورس يحيي الحاج دراساتظھرت أ

 التعليميّ  المستوى مثل؛ مختلفة لمتغيرات كبير بشكل انيعود ةالعربيّ  العائلة في والعدوان
 دنان دراسةواشارت كما . الريف في اإلقامة مكانل أو الوالد، طالةلبأو الوالدين، لكال المتدني

 داللة ذات فروق وجود إلى الوالد لبَ قِ  من األطفال اتجاه ةاللفظيّ  واإلساءةالُعنف  حول) ٢٠٠٦(
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ويعزبز نتائج ھذه . للوالد التعليميّ  لمستوىلتُعزى  ةفي تكرار تعرض الطفل لالساءإحصائيّة 
 ةالوالديّ  المعاملة أساليب عالقة عن الكشف حول) ٢٠٠١( عليدراسة  بحاث ما ورد في األ

 ةالوالديّ  المعاملة بأساليب تتسم بيئات من المتطرفين األبناء معظم أنّ  إلى األبناء، لدى بالتطرف
  . المتدنيالدراسّي  المستوى ذوي واألمھات اآلباء من ةالسويّ  غير

فيه عدد من األُسرّي  الجو أنّ مجمل العرض النظري يأتي بنا إلى افتراض مفاده  إنّ 
والدراسّي  ،االقتصاديّ  المستوى ، من بينھااألُسريّ  ت الخطر ذات الصلة بالعنفمؤشرا

ھل توجد فروق  .اآلتي المركزي البحث سؤال نطرحتجعلنا  ومجمل ھذه االفتراضاتللوالدين، 
الدراسّي  لألسرة، وكذلك حسب المستوىاالقتصادّي  حسب المستوىالُعنف األُسرّي  في مدى
  .للوالدين

 
  الفرضيات

االقتصادّي  لمستوىلتُعزى  الُعنف األُسريّ  مستوى فيإحصائيّة  داللة ذات فروق توجد  .١
 األُسر من أسرھم أفراد ضد عنفا أكثر المتدنياالقتصادّي  المستوىذات  األسر لألسرة،

 . العالياالقتصادّي  المستوىذات 
الدراسّي  لمستوىلى تُعز الُعنف األُسريّ  مستوى فيإحصائيّة  داللة ذات فروق توجد  .٢

 يذواألھل  من سرھمأُ أفراد  نحو عنفا أقل العاليالدراسّي  المستوى ذوو األھلف لألھل،
  . منخفضالالدراسّي  المستوى

 
  إجراءات الدراسة

 مع يتناسب الذي واالستداللي، الوصفي بشقيه الكميّ  المنھج على الحالي البحث يعتمد
 الذكور العامةالثانويّة  المرحلة طلبة جميع من الدراسة مجتمع نالدراسة، ويتكوّ  قيد الموضوع

 والبالغ )٢٠١١-٢٠١٠(الدراسّي  للعام لحم، بيت محافظة في والخاصة الحكومية المدارس في
 من من الذكور اطالب) ١١٧٤( قوامھاعيّنة عشوائيّة طبقيّة  واختيرت  .اطالب) ٦٢٣٣( عددھم

  . البحث مجتمع من) %١٨٫٨( نسبةب موزعة لحم بيت محافظة في مدرسة) ١٦(

  .(N=1154)  المدرسة نوع حسب والنسب باألرقام البحث مجتمع توزيع):  ١( جدول

  النسبة  العدد  المدرسة نوع
 ٥٤٫٦٨ ٦٣١  فقط لألوالدحكوميّة  مدرسة
 ٢٫٩٥ ٣٤ والبنات لألوالد مختلطةحكوميّة  مدرسة
 ١٢٫٨٤ ١٤٤  فقط لألوالد خاصة مدرسة
 ٢٩٫٩٠ ٣٤٥ والبنات لألوالد مختلطة خاصة مدرسة

  ١٠٠ ١١٥٤  المجموع
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  .(N=1154) المتغيرات الديموغرافية حسب والنسب باألرقام البحث مجتمع توزيع: )٢( جدول

 المتغيرات الديموغرافية
  %النسبة   Nالعدد   مكان السكن

 ٥٥٫٥  ٦٤٣  مدينة
 ٣٣٫٨ ٣٩٢ قرية
 ١٫٠ ١٢ بادية
 ٩٫٧ ١١٢ مخيم

 الديانة
 ٦٦٫٣ ٧٥٦ سلمم

 ٣٣٫٧ ٣٨٤ مسيحي
 مستوى اإليمان الديني للمسلمين

 ١٢٫٣ ٩٣ متدين غير
 ٣١٫٩ ٢٤٢ فقط الدينية الفرائض بأداء أقوم
 ٤١٫٠ ٣١١ والسنن الفرائض بأداء أقوم
 ١٤٫٩  ١١٣ والنوافل والسنن الفرائض بأداء أقوم

 مستوى اإليمان الديني للمسيحيين
 ١٤٫٢ ٥٣  متدين غير
 ٤٣٫٣ ١٦٢ أحد يوم كل ييصل
 ٣٠٫٢ ١١٣ األعياد وقت بالصيام ملتزم
 ١٢٫٣  ٤٦ اإلنجيل بقراءة يقوم

 عدد زوجات األب
 ٩١٫٠ ١٠٥٥ واحدة زوجة

 ٥٫٥ ٦٤ زوجتان
 ١٫٢ ١٤ زوجات ثالث
 ٢٫٢ ٢٦ زوجات أربع

 وجمع ،تخدم الھدف الرئيسي لھذا البحثل ھاتصميمإعداد استبانة و تمّ  :الدراسة أداة
ة البحث، وذلك ضمن الشروط العلميّ  يمعدَّ  ، بواسطةالُعنف األُسريّ  تتعلق في إضافيةمعطيات 

 وعدد العمر، بينھا من ،ةالشخصيّ  البيانات على االستبانة اشتملت لقد. لبناء أدوات البحث العلمي
 سرة،لألُ  ديّ االقتصا المستوىو السكن، مكانو التدين، مدىو خوة،اإل بين والترتيب سرة،األُ  أفراد

 مثل سريّ األُ  بالعنف تتعلق فقرات  على بانةاالست احتوت ثم ومن ،للوالدين الدراسيّ  والمستوى
ني يعاقبان والدايّ  نّ بأشعر أ"و. "سرتيالمعاملة القاسية من والدي من األشياء الطبيعية داخل أُ "

 ،والتھكم ،ين بالسخريةخرأمام أُسرتي واآل يعاملني والدايّ و" ."سباب العقابمن دون تفسير أ



 ......"الُعنف األُسرّي وعالقته بالمستوى االقتصادّي والدراسّي لدى "ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٤٢٦

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٧( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ني بكثرة ومن يشتمان والدايّ و" ."مامييتبادالن الضرب والشتائم أ والدايّ و" ."وسوء المعاملة
ن تعرضت للطرد سبق وأ و". "سرتي يتعرض للضرب الشديدورأيت أحد افراد أُ ". "دون سبب

 "ھميةيم األي شخص عدي بأنّ نيشعران والدايّ و" ."سرتيل أحد أفراد أُ بَ من المنزل من قِ 
 عليھا اإلجابة تتمّ   خرىومتغيرات أ" ساليب التي يعاملني بھا والدايّ من األالجسدّي  التعذيبو"

 محكمين )٧( على عرضھا تمّ  ،الصدق الظاھري على وللتعرف  .)٥- ١( من لكرت سلم على
تحكيم مكمل من قبل وزارة التربية  وتمّ  ،وعلم النفس ،متخصصين في الخدمة االجتماعية

 صياغة وإعادة الفقرات بعض وتعديل حذف جرى وقد ،ةالفلسطينيّ  ةوالتعليم في السلطة الوطنيّ 
  .وملحوظاتھم وتعليقاتھم المحكمين آراء ضوء في أخرى فقرات وإضافة بعضھا،

لفا لالتساق الداخلي أ كرونباخ معامل اختبار وتمّ  استبانة،) ٢٠( وتعبئة توزيع تمّ  البداية في
وھي قيمة ) ٠٫٩٣( سريّ األالُعنف  ة معامل الثبات بما يخص محورقيم نّ ن أوتبيّ . بين الفقرات

  .ھداف البحثعة وتحقق أمعامالت الثبات مرتف نّ مرتفعة تدل على أ
 

 الدراسة مراحل
 المدارس تحديد تمّ  ة،النھائيّ  بصيغتھا عليھا والموافقة ،وتحكيمھا ،االستبانة إعداد بعد

وكان  .والمخيمات ،والمدن ،القرى بين ما موزعة مدرسة) ١٦( وعددھا ،المشاركة في البحث
 استغرقتو، ھمسرأُ لدى الُعنف األُسرّي  فيھا التقرير عن مظاھر على الطالب تعبئة استبانة يتمّ 

 لدى تشكل كانت األسئلة أنّ  ضرورة مع استبانة لكل دقيقة )٤٠-٣٥( بين االستبانة تعبئة عملية
 ھنالك كان وقد نظرھم، ووجھات ،وميولھم ،آرائھم اكتشاف في والرغبة المتعة من انوع الطالب
 في صعوبة أدنى الطالب يبدِ  ولم االستبانة، تعبئة في المشاركة على الطالب قبل من عالٍ  حماس
 ثالثة مدار ىعل البيانات جمع فترة امتدت وقد ،ووضوحھا لسھولتھا انظر االستبانة عبارات فھم

 استبانة )١١٧٤( جمع وتمّ ) ٢٠١١( شباط وحتى ،)٢٠١٠( أول كانون بداية من وذلك ،أشھر
   . تمثل مجتمع البحث

 
  النتائج

 ّ   ت بالترتيبسيتم عرض النتائج حسب الفرضيا

 لمستوىلتُعزى  الُعنف األُسريّ  مستوى فيإحصائيّة  داللة ذات فروق توجد .أوالً 
 من أسرھم أفراد ضد عنفا أكثر المتدنياالقتصادّي  المستوى اتذ ألسرا لألسرة،االقتصادّي 

  .العالياالقتصادّي  المستوى ذات األُسر

 (Tukey) واختبار ،(One way Anova) االتجاه أحادي التباين اختبار نتائج أشارت
 يداللة إحصائيّة ف ذات فروق وجود إلى) ٣( الفروق كما ھو مبين في الجدول مصادر لمعرفة

  األوالد تُعزى للمستوى االقتصادّي لألھل أسر مستوى الُعنف األُسرّي لدى
(F(3,1154)=3.537; p<0.01) .اختبار نتائج وتشير (Tukey) األسر متوسطات أنّ  إلى 

   عنفا أكثر ھي جدا العالي وكذلك ما، نوعا والمنخفض جدا، المستوى االقتصادّي المنخفض ذات
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 المستوى حسب األُسري،الُعنف  لمستوى ةالمعياريّ  نحرافاتواال المتوسطات): ٣( جدول
  .(N= 1159)االقتصادّي 

 F(3,1154) المعياري االنحراف  المتوسط  العدد  المستوى االقتصادي
  ٠٫٩٣٠ ١٫٥٧ ٨٨ جدا منخفض

٣٫٥٣٧**  
 ٠٫٦١١ ١٫٥٢ ١٠١  ما نوع منخفض
 ٠٫٧٤٣ ١٫٣٩ ٧٩١  متوسط

 ٠٫٧٧٧ ١٫٣١ ١٣٧  عالٍ 
 ١٫٣٠٦ ١٫٧١  ٤٢  جدا عالٍ 

**P<0.01  

الُعنف  مستويات أنعلى  يدل مما والعالي، األسر ذات المستوى االقتصادّي المتوسط من
. لألھلاالقتصادّي  المستوى تتعلق في لحم بيت محافظة مدارس في األوالد سرأُ  لدىاألُسرّي 

 ُ  يسود) جدا عاليوال ،ما انوع ومنخفض ،اجد منخفض(االقتصادّي  المستوى ذات األوالد سرفأ
 وھذه ،العاليو ،المتوسطاالقتصادّي  المستوى اتذ األوالد سرأُ  من أكثرالُعنف األُسرّي  فيھا

   .جزئي بشكل األولى ةالفرضيّ  صحة لتبرھن تأتي النتائج

الدراسّي  لمستوىلتُعزى  الُعنف األُسريّ  في مستوىإحصائيّة  ذات داللة توجد فروق  :ثانياً 
 ذوي المستوى األھالي العالي أقل عنفا نحو أوالدھم منالدراسّي  المستوى وذوألھالي فالألھل، 

 .المنخفضالدراسّي 

 (Tukey) واختبار ،(One way Anova) االتجاه أحادي التباين اختبار نتائج أشارت
  ). ٥(و) ٤( الجداول في مبين ھو كما الفروق مصادر لمعرفة

 المستوى حسب األسري،الُعنف  لمستوى ةريّ المعيا واالنحرافات المتوسطات: )٤(جدول 
  .N)= 1154 لألمالدراسّي 

 F(5,1148) المعياري االنحراف  المتوسط  العدد  المستوى العلمي
 ٠٫٨٧٤ ١٫٥٧ ٦٨ اأبد يتعلم لم

٢٫٤٠٥*  

 ٠٫٧٠٢ ١٫٤٤  ٨٤ ةابتدائيّ 
 ٠٫٩٠١ ١٫٥٢ ٢٠١ ةإعداديّ 
 ٠٫٦٨٥ ١٫٣٨ ٤٧٨ ةثانويّ 

 ٠٫٦٨١ ١٫٣٣ ٢٦٤ بكالوريوس
  ٠٫٧٤٢  ١٫٤٩  ٥٩ فأعلى ماجستير

*P<0.05  
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 المستوى حسب األُسري،الُعنف  لمستوى ةالمعياريّ  واالنحرافات المتوسطات: )٥(جدول 
  .(N=1146) لألبّ الدراسّي 

 F(5,1140) المعياريّ  االنحراف  المتوسط  العدد  المستوى العلمّي
 ٠٫٩٤٤ ١٫٦٢ ٥٤ أبدا يتعلم لم

١٫٢٧٥  

 ٠٫٨١٣ ١٫٥٠ ١٠٨ ةابتدائيّ 
 ٠٫٦٤١ ١٫٣٨ ٢٠٣ ةإعداديّ 
 ٠٫٧١٣ ١٫٣٩ ٤٥٠ ةثانويّ 

  ٠٫٧٣٩ ١٫٤١ ٢٣٢ بكالوريوس
 ١٫٠١٦ ١٫٤٤ ٩٩ فأعلى ماجستير

P>0.05  

 مدارس في األوالد لدىالُعنف األُسرّي  مستوى فيإحصائيّة  داللة ذات فروق وجود إلى
. (F (5,1148) = 2.405; p<0.05) لألمھاتالدراسّي  لمستوىلتُعزى  لحم بيت محافظة
 فيھا التي سراألُ  لدىالُعنف األُسرّي  متوسطات أنّ  إلى (Tukey) فحص نتائج تشير وللمقارنة
الُعنف  مستوى في اعنف أقل ،فأعلى وماجستيرأ ،وبكالوريوسأ ثانوي، علمي تأھيلذات  أمھات
 النتائج وھذه ةإعداديّ  وأ ،ةبتدائيّ ا أبداَ  يتعلمن لم وممن المتدنيالدراسّي  المستوى اتذ سراألُ  من
ولكن في المقابل . لألمّ الدراسّي  المستوى في يتعلق بما الثانية الفرضية صحة لتبرھن تأتي

 فيإحصائيّة  داللة ذات فروق وجود عدم النتائج، إلى أشارت لألبّ الدراسّي  بخصوص المستوى
. F (5,1140)=1.275; p>0.05)( .لآلباءالدراسّي  المستوى حسبالُعنف األُسرّي  مستوى

 لألبّ الدراسّي  المستوى حسب يتحدد الاألُسرة  داخلالُعنف األُسرّي  مستوى أنّ  على يدل مما
  .باألبّ  يتعلق بما 2 رقم الفرضية يدحض مما
  
  والتوصيات ة نتائج الدراسةشاقنم

تُعزى  الُعنف األُسريّ  التعرف على وجود فروق في مستويات إلىھذه الدراسة ھدفت 
الثانويّة  في المدارس الطالب سرأُ لدى  لألھلالدراسّي  والمستوى لألسرة،االقتصادّي  لمستوىل

  . ة في محافظة بيت لحمالخاصة والحكوميّ 

  :عزىوالد تُ لدى أُسر األ سريّ األالُعنف  فحص وجود فروق في فقد تمّ 

 .والداألسر ألُ االقتصادّي  لى المستوىإ .١

 .لألھلالدراسّي  المستوى .٢

تُعزى  الُعنف األُسريّ  مستوى في إحصائيّة  داللة ذات فروق وجود إلى النتائج أشارت
 مستوى في ة،إحصائيّ  داللة ذات فروق وجود النتائج نتوبيّ  كما. سرةلألُ االقتصادّي  لمستوىل

  .دون األبّ  لألمّ الدراسّي  لمستوىلتُعزى  الُعنف األُسريّ 
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  ةلألسرقتصادّي اال بالمستوى سريّ األالُعنف  ارتباط
 الُعنف األُسريّ  مستوى فيإحصائيّة  داللة ذات فروق وجودباألولى  ةالفرضيّ عت لقد ادّ 

 ضد عنفا أكثر المتدنياالقتصادّي  المستوىذات  سرفاألُ  سرة،لألُ االقتصادّي  لمستوىلتُعزى 
  .العالياالقتصادّي  المستوىذات  األُسر من أسرھم أفراد

 داللة ذات فروق وجود إلى أشارت التي النتائج بواسطة جزئي شكلب ةالفرضيّ  صودقت لقد
 متوسطات أنّ  نوتبيّ . لألسرةاالقتصادّي  المستوى حسبالُعنف األُسرّي  مستوى فيإحصائيّة 

 ھي جدا العالي وكذلك ما، انوع والمنخفض ،اجد المنخفضاالقتصادّي  المستوى ذات سراألُ 
 مستويات أنّ  على يدلّ  مما والعالي، المتوسطالقتصادّي ا المستوى ذات األسر من عنفا أكثر

تقع في المستويات ھا نّ  أاّل إ، لألھلاالقتصادّي  لمستوىبا ترتبط األوالد، أسر لدىالُعنف األُسرّي 
وال تنحصر في مستويات الدخل المنخفض  ،)جدا ، وعالٍ منخفض جدا( طرافالموجودة في األ

الُعنف األُسرّي  ارتباط حولالنظريّة  اتاألدبيّ  في جاء ما زلتعز النتائج ھذه وتأتي. فقط جدا
 بمستواھااألُسرة  داخلالُعنف  مستوى ارتفاع وربطت باألسرة،االقتصادّي  بالمستوى
 بالمستوىالُعنف األُسرّي  عالقة حول) ٢٠٠٤( دنان دراسةظھرت حيث أ .االقتصادي

 الطفل تعرض وتكراراألُسرة  دخل وىمست بينإحصائيّة  عالقة بوجود لألسرة،االقتصادّي 
 القسوة اتخاذ إلى يؤدي قداالقتصادّي األُسرّي  الوضع ترديو الوالد، لبَ قِ  من ةاللفظيّ  لإلساءة
 ،ةالنفسيّ  وكآبته ،ومعاناته ،ألمه نتيجة وزوجته، ألبنائه األبّ  جھة من المعاملةفي  والعنف
 .)٢٠٠٢ عويس، ؛٢٠٠٦ الجلبي،( الزوجاتو األبناء على اسلب ينعكس مما ،والملل ،والفراغ

   الزوجة مال وأخذ  الزوجين، بين صراع إلى يؤدياألُسرة  احتياجات سدّ  عدم أنّ و
   تنتج ال ھابأنّ  ومعايرتھا عليھا، اإلنفاق عن اإلمتناع أو الخاص، مالھا على واالستيالء

 ؛٢٠٠٧ودرويش،  ة،الدو ؛٢٠٠٩ الجوالني، ؛٢٠٠١ البصري،( الزوج نقود من اكثير وتنفق
(Dark & Pandy, 1996. دراسة المطيري  نتائجتي ھذه النتائج لتعزز وتأ)التي  )٢٠٠٦

 ،ةالنفسيّ  الحاجات إشباع وعدم بالحرمان، الشعور إلى يؤدي الدخل انخفاض أنّ  لىأشارت إ
 المكانة دوتحد المادية، عليه يغلب قد مجتمع في للحيـاة األسـاسية المتطلبات وتوفير والمادية،
 .Sedlak & Broadhurst, 1996)؛ ٢٠٠٥ الطيار،( الدخل مستوى على فيه االجتماعية

 إلى يؤدي الذياالقتصادّي األُسرّي  االستقرار عدم إلى يعود قد النتائج لھذه آخر تفسير وھنالك
 قومي ال محدود براتب يعمل الذي فاألبّ  الدخل، تقلبات بسبب ومخاطره، الفقر ظروف من معاناة
 مما) ٢٠١٠ الدين، عز ؛١٩٩٩ بدوي،( لألسرة الضرورية والمتطلبات االحتياجات بتوفير
سرة، األُ  احتياجات من العديد توفير عن وعجزه وفقر، ،حرمان من ةاقتصاديّ  أزمة إلى به يؤدي
 مطالب تلبية عناألُسرة  ربّ  وعجز األسعار ارتفاعف .النفسي والتوتر ،والقلق ،الحزن وينتابه

 والصراع التوتر مستوى رفع وعلى ،األُسرة داخل االنفعالية الظروف على ينعكسألُسرة ا
الُعنف األُسرّي  ارتفاع يعود حين في . Dark, Pandy, 1996)؛٢٠٠٩ الجوالني،( والعنف
 ، ةوعائليّ ، ةزوجيّ  ،إلى عوامل أخرى جدا العالياالقتصادّي  المستوىذات  سراألُ  لدى

 ؛٢٠٠٨ المطوع،( ة ورأي الرفاق، والشلّ واالقتصاديّ االجتماعّي  والمستوى، ةوشخصيّ 
 ,Goldman, Salus, Wolcott, & Kennedy, 2003; Hopper؛٢٠٠١ السمري،
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بمربية،  واالستعاضة عن األمّ  خروج المرأة إلى العمل،و ،االقتصاديّ  الوضع فاستقالل .)2005
يدفعه األُسرة  الجيد لربّ  بناء، فالوضع الماديّ لدى األ والسلوك العدوانيّ  ،الُعنف يؤدي إلى زيادة

مما يؤدي إلى خالفات ونزاعات ما بين الزوجات واألبناء بسبب  من زوجة ثانية إلى الزواج
 الخولي،( ورغبة كل زوجة مع أبنائھا بفرض السيطرة ،األُسرة العالي لربّ االقتصادّي  الوضع
   .Giles, Straus & Sugarman, 1995)؛ ٢٠٠٥أل سعود،  ؛٢٠٠٨

  لألھلالدراسّي  االسري بالمستوىالُعنف  ارتباط
تُعزى  الُعنف األُسريّ  مستوى فيإحصائيّة  داللة ذات فروق وجودبالثانية  ةالفرضيّ عت ادّ 

 من أوالدھم نحو عنفا أقل العاليالدراسّي  المستوى ذوو فاألھالي لألھل،الدراسّي  لمستوىل
  .منخفضلاالدراسّي  المستوى ذوياألھالي 

 فيإحصائيّة  داللة ذات فروق وجود إلى أشارت التي النتائج بواسطة ةالفرضيّ  صودقت لقد
 ذوو فاألھالي ،األبّ  دون األمّ  يخص بما لألھلالدراسّي  المستوى حسبالُعنف األُسرّي  مستوى
الدراسّي  المستوى ذوياألھالي  من أوالدھم نحو اعنف أقل ھم العاليالدراسّي  المستوى

ذات  أمھات فيھا التي سراألُ  لدىالُعنف األُسرّي  متوسطات أنّ  إلى النتائج وتشير. منخفضال
 األسر منالُعنف  مستوى في اعنف أقل فأعلى ماجستير وأ ،بكالوريوس وأ ،ةثانويّ  :علمي تأھيل
 عدم تائجالن وتوضح). ةإعداديّ  وأ ةابتدائيّ ( أبدا يتعلمن لم وممن ،المتدنيالدراسّي  المستوى ذات
 مما لآلباءالدراسّي  لمستوىلتُعزى  الُعنف األُسريّ  مستوى فيإحصائيّة  داللة ذات فروق وجود
ولكنه  ،لألبّ الدراسّي  بالمستوى يرتبط الاألُسرة  داخلالُعنف األُسرّي  مستوى أن على يدل

 ،د الموجودة لديھاالموار وأھمية مّ األ دور إلى يشير مما .فقط لألمّ الدراسّي  يرتبط في المستوى
 تھاتربيو األم ةساليب المعاملة لديھا، ما يشكل نوعيّ ، وأومدى وعيھا ،والمعرفة الحاصلة عليھا

 ة مثلنماط المعاملة غير السويّ الشيء الذي يقلل من لجوئھا إلى أ ،سليمة تنشئة وتنشئتھم ،ئھاألبنا
ساليب د، ومواجھة التحديات بأوالقساوة واللجوء إلى القوة في مواجھة مشكالت األوالالُعنف 
في  ، تواجه المشكالتيجعلھاالدراسّي  نتيجة تحصيلھا مّ كما وأّن الوعي المرتفع لدى األ .سليمه

ساليب ھا قد تلجأ إلى أنّ ، فإذا كان الحال عكس ذلكحياتھا الزوجية بصورة واعية أكثر، وإ
وتعزز ھذه النتائج   .والدالزوج واأل دّ ضالُعنف  وة، أسريّ ، والتقوقع أمام المشكالت األُ االنسحاب
الُعنف  أن كشفت التي .)Haj-Yahia & Nores, 1998( ونورس ى،يحي الحاج دراسات
 لكال المتدني التعليميّ  المستوى مثل؛ مختلفة لمتغيراتان يعود العربية العائلة في والعدوان
 المناطق في ھو مما أكثر ةبدويّ  طقمنا أو الريف، في اإلقامة مكان أو الوالد، بطالة أو الوالدين،

 دنان دراسة نتائج إليه أشارت ما لتعزز أيضا النتائج ھذه وتأتي. العائلة حجم أو ،ةالمدنيّ 
 وجود إلىشارت والتي أ الوالد لبَ قِ  من األطفال اتجاه ةاللفظيّ  واإلساءةالُعنف  حول) ٢٠٠٤(

 بالنسبة لهبَ قِ  من ةاللفظيّ  لإلساءة الطفل تعرض وتكرار ،للوالدين التعليميّ  المستوى بين عالقة
 أساليب عالقة عن الكشف حول) ٢٠٠١( علي دراسة نتائج كما وجاءت النتائج لتعزز. للذكور
 بيئات من المتطرفين األبناء معظم أنّ  إلى شارتوالتي أ األبناء، لدى بالتطرف الوالدية المعاملة
  .المتدنيالدراسّي  المستوى ذوي األھل من ةالسويّ  غير ةالوالديّ  المعاملة بأساليب تتسم
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 الألھل ارتباطاالقتصادّي والدراسّي  للمستوى أنّ ھو مجمل البحث الحالي  إليهما يشير  إنّ 
يرتبط مع  أيضا ماإنّ و ،المتدني فقطاالقتصادّي  مع المستوىالُعنف  ، فال يرتبطاألُسريّ  نفبالعُ 

االقتصادّي  ذوي المستوى أنّ ، وعلى األثرياء العالي جدا أي لدىاالقتصادّي  ذوي المستوى
الُعنف  يقلل من نشوء المتوسطاالقتصادّي  المستوى أنّ ما يدل على  ،عنفا قلّ أالمتوسط والعالي 

ما يميز نتائج البحث الحالي عن نتائج عدد من البحوث السابقة التي اشارت خالفا  .األسرةفي 
السري بالمستويات االقتصادية المنخفضة جدا اكثر من لنتائج البحث الحالي الى ارتباط العنف ا

يرتبط  األبدون  باألمّ لألھل الخاص الدراسّي  المستوى نّ وأ .المستويات االقتصادية االعلى
ما يميز نتائج . األُسريالُعنف  أسرتھافي  التي دراستھا عالية يقلّ  فاألمّ ، الُعنف األُسرّي  بمستوى

من االبحاث السابقة التي اشارت خالفا الى ارتباط العنف األسري البحث الحالي عن نتائج عدد 
  .بالمستويات الدراسية المنخفضة جدا لكلى االبوين وليس لألم دون االب فقط

  
  الدراسة دودح
 أُعدتو البحث ھذا في مره ألول استخدمت قد الحالي البحث في المعتمدة االستبانة إنّ   .١

 التي كرومباخ ألفا قيمة وارتفاع ،الدقيق للتحكيم خضوعھا ورغم الغرض، لھذا اخصيص
 .تكرار إلى يحتاج االستبانة وثبات صدق أنّ  إاّل  لالستبانة، الداخلية األمانة تمثل

 لحم، بيت محافظة في والخاصةالثانويّة  المدارس في الذكور األوالد على البحث اقتصر لقد  .٢
 .الدراسة نمالثانويّة  المرحلة في الطالبات استثناء وتمّ 

من تعميم نتائج الدراسة  نايمكنوھذا ال لقد اقتصرت الدراسة على منطقة بيت لحم فقط،   .٣
  .هكل الفلسطينيّ  على المجتمع

  
  التوصيات

بعوامل مختلفة تناسب  وعالقتهاألُسرّي  بالعنف تھتم مستقبلية أبحاث بإجراء القيام ضرورة  .١
 ما في أرجاء المجتمعمنطقة واحدة، وإنّ  ال تقتصر علىو، الفلسطينيّ  وضع المجتمع

 .جميعه الفلسطينيّ 

 ،الفلسطينيّ  المجتمع أوساط في سرياألُ الُعنف  من للحدّ  قانون إصدار على العمل من بدّ  ال  .٢
 ،التبليغ لزاميةبإ تفعيله يبدأ ،والبيوت المدارس في ينعدواني وسلوك ،عنف من يتضمنه بما

  .عتدينالم ومعاقبة ،المبلغين وحماية

 فيھا ويستعان ،الُعنف األُسريّ  قضايا في البتّ  لتتولى األُسرية المحاكم إنشاء ضرورة  .٣
  .كافة التخصصات منالُعنف األُسرّي  في بخبراء

 أنجع عبرالُعنف األُسرّي  لضحايا ةواالجتماعيّ  ،ةوالنفسيّ  ،ةالصحيّ  الرعاية خدمات توفير  .٤
 في متمرسين ونفسيين اجتماعيين أخصائيين خالل منو ة،والتأھيليّ  ،ةالعالجيّ  البرامج
 .العمل
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 حل مھارات حول الزواج على للمقبلين وجھةالمُ  اإلرشادية البرامج تكثيف من بدّ  ال  .٥
 .الحوار عبر ةاألسريّ  المشكالت

استفادة اصحاب المھن االنسانية من اخصائيين اجتماعيين ونفسيين وتربويين ومعالجين   .٦
  .رفة الالزمة والكافية في مواحھة قضايا العنف االسري وكيفية التعامل معھانفسيين بالمع

  
  العربية واألجنبية المراجع

ة في ميدانيّ  دراسة .الفلسطينيّ  مشكالت المسنين في المجتمع". )٢٠٠٨( .قصي إبراھيم، -
  .ھرةالقا. العربية الدول جامعة. "ة للمسنين في الضفة الغربيةاالجتماعيّ  مؤسسات الرعاية

  .بيروت. دار مؤسسة علوم القران. تھذيب الخلق اإلسالمي الكامل. )١٩٩٩( .بدوي، يوسف -
  .بيروت. البيضاء دار المحبة. الدوافع والحلول سريّ األُ الُعنف . )٢٠٠١(. البصري، حيدر -
  .اإلسكندرية. الجامعية دار المعرفة. سوسيولوجيا االنحراف. )٢٠٠٤( .جابر، سامية -
 والتوزيع للنشر المسيرة دار. االجتماعية التنشئة سيكولوجية. )٢٠٠٤( .صالح جادو، أبو -

   . األردن .عمان. والطباعة
. ةالمستقبليّ  ةوإساءة معاملة األطفال على الشخصيّ الُعنف  أثار. )٢٠٠٣(. الجلبي، سوسن -

  .دمشق. دار رَسالن للنشر والتوزيع
اتجاھات  ريوتغياألُسرة  لبناء جتماعيّ سرة العربية تحليل ااألُ . )٢٠٠٩( .فادية الجوالني، -

  .اإلسكندرية. المكتبة المصرية للطباعة والنشر والتوزيع. األجيال
. الساقي دار. ة الجنس عند العربوإشكاليّ  األبويّ  النظام. )٢٠٠٣(. الحيدري، إبراھيم -

  .بيروت
دار . ف والتوافقبالتكي ة وعالقتهالصحة النفسيّ . )٢٠٠٩( .العلمي، دالل .الخالدي، عطا هللا -

  .عمان. صفاء للنشر والتوزيع
مكتبة . ة نطاقات وتفاعالتنف في مواقف الحياة اليوميّ العُ . )٢٠٠٨(. الخولي، محمود -

  .القاھرة . نجلو المصريةاأل
. والتوزيع للنشر الزھراء دار. والتربوية السلوكية األطفال مشكالت. )٢٠٠٢( .فادية حمام، -

   .الرياض
ل الوالد وعالقته بَ تجاه األطفال من قِ اة واإلساءة اللفظيّ  اللفظيّ الُعنف ". )٢٠٠٤( .دنان، لونة -

أكاديمية نايف العربية للعلوم  رسالة ماجستير منشورة،" سرةببعض المتغيرات المتعلقة باألُ 
  . المملكة العربية السعودية .الرياض .األمنية

 ةة والمعرفيّ يرات النفسيّ عالقة بعض المتغ". )٢٠٠٧(. ودرويش، زينب .الدوة، أمل -
 المؤتمر العالمي عن وضع المرأة. نف الزواجيّ ة بمستويات تقبل المرأة للعُ واالجتماعيّ 
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 .ة يكواالالمبورلعالميّ ا ةالجامعة اإلسالميّ  ".حقائق وأفاق –المسلمة فى المجتمعات المعاصر 
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