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 العوامل االقتصادية والتقنية للعنف يف األرسة السعودية

 بن عبد الرمحن القحيزحممد 

أستاذ اخلدمة االجتامعية املساعد، قسم الدراسات االجتامعية، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود، الرياض، اململكة العربية 

 السعودية

 هـ(5/4118 /7 هـ، وقبل للنرش يف83/8/4118 )قدم للنرش يف

  

العوامل االقتصادية والتقنية املُسببة للعنف يف األرسة هتدف هذه الدراسة الوصفية إىل التعرف عىل  :البحث ملخص

السعودية من وجهة نظر الذكور واإلناث من فئـة البـباب يف مدينـة الريـاض مـن سـخد اسـتخدام مـنه  املسـ  

( سـنة  وتوصـلت 82( و )45( شاًبا وشابًة، ترتاوح أعامرهم بـ  )854االجتامعي بالعينة، وطبقت الدراسة عىل )

( إىل أقـل مـن 82 عدد من النتاج  من أهمها: أ  أكرر من نصف مفردات العينة ترتاوح أعامرهم ما بـ  )الدراسة إىل

( سنة، كام أ  غالبيتهم حاصلو  عىل درجة البكالوريوس فام فوق، ويسكنو  يف فلل، ويصفو  حالـة سـكنهم 85)

ة  ويتض  من نتـاج  الدراسـة أ  أهـم ةخةـة بأهنا ممتازة، وتعود اخللفية الرقافية ألرباب أرسهم من جمتمعات حرضي

عوامل اقتصادية ُمسببة للعنف يف األرسة السعودية هي: بخل الزوج وتقتريه عىل الزوجة أو األبناء، واستيخء الزوج 

عىل راتب زوجته املوظفة، وكررة الديو  عىل األرسة  أما أهم ةخةة عوامل تقنية ُمسببة للعنـف يف االرسة السـعودية 

: كررة استخدام الزوجة أو الزوج للهاتف أو اجلواد، وكررة استخدام البنات للنت ومواقع التواصل االجتامعي، فهي

  واستخدام الزوجة أو الزوج النت ومواقع التواصل االجتامعي

  العنف، األرسة السعودية، العوامل االقتصادية، التقنية الكلامت املفتاحية:
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Abstract. This descriptive study aims to identify the economic and technical factors causing violence in the Saudi 

family from the point of view of a young group of males and females in Riyadh through the use of social survey 

that was applied to (251) young men and women between whose age ranged between 15 and 29 years. The results 
show the following: More than half of the sample members ranged in age from (20) to slightly below (25) years, 

and the vast majority of them hold a bachelor’s degree or a higher dgree, live in villas, and describe their housing 

condition as excellent. Their parents’ cultural backgrounds and mothers come from urban societies. From the 
results, it is clear of the study that the three most important economic factors causing violence in the Saudi family 

are: the husband is stingy with his wife or his children; the husband takes over the salary of his employed wife; 

and the family has a lot of debt. As for the three most important technical factors that cause violence in the Saudi 
family they are: the excessive use of a phone or mobile phone by a wife or husband, the excessiv use of the 

internet and social networking sites by girls, and the use of the internet and social networking sites by the wife or 
the husband. 

Keywords: violence, Saudi family, economical factors, technical. 
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 املقدمة

العنف األرسي قديم قدم نظام األرسة، ولعل أود إشارة 

ل يِهم تُل ٱإليه هي قصة أبناء سيدنا آدم عليه السخم ))و   ب أ   ع   ن 

م   بن يٱ اد  ا إِذ باحل ق   ء  ب  رَّ انا ق  ُتُقب ل   ُقرب  اِمن  ف  ِدهِم  ل   أ ح  بَّل و   ِمن   ُيت ق 

رِ ٱ اد   ألٓس  بَُّل  أل  قُتل نَّك   ق  ت ق  ئِن ﴾ 87﴿ ملُتَِّق   ٱِمن   َّللَُّٱق اد  إِنَّام  ي  ل 

طت   َّ  ب س  ك   إِل  د  آ ُتل نِيلِت ق ي  ِدي   بِب اِسط أ ن ا م  ٓ  أِل قُتل ك   إِل يك   ي   إِين 

اُف  بَّ  َّللَّ  ٱ أ س  ل ِم   ٱر  ُبٓوأ  ﴾ 83﴿ لع َٰ ٓ ُأِريُد أ   ت   ِميبِإِةإيِن 

إِةِمك   ت ُكو    و  ِب  ِمن ف  لِك   لنَّارِ ٱ أ صح َٰ ذ َٰ ُؤا   و  ٓ ز َٰ  لظََّٰلِِم   ٱ ج 

ت﴾ 82﴿ ع  هُ  ف ط وَّ ت ل هُ  أ ِسيهِ  ق تل   ۥن فُسهُ  ۥل  ق  أ صب     ۥف   ِمن   ف 

ين  ٱ ( حيث قتل 82-87يف سورة النساء آية )﴾(( 82﴿ خل َِِٰسِ

وية أ  وتؤكد مصادر أسرى غري الكتب السام، األخ أساه

بعض احلضارات القديمة كانت تبي  قتل النساء واألطفاد 

فمن حق الرجل قتل زوجته وأطفاله وعبيده دو  وازع؛ 

أما  .(4222ألهنم كانوا ُيعدو  من ممتلكاته اخلاصة )حلمي،

يف العصور الوسطى فقد ُعدت خمالفة الزوجة لزوجها 

لك جريمة، وأ  الزوجة التي ال تطيع زوجها كانت بسبب ذ

ُتساق إىل التعذيب، وأحياًنا احلرق حتى املوت 

(، أما عرب اجلاهلية فقد كانوا ُيامرسو  8222)السعداوي،

ظاهرة وأد البنات )دفنهن أحياء(، بدافع اخلوف عىل الرشف؛ 

حيث ُيعد هذا األمر مرااًل صارًسا عىل العنف املوجه للبنات 

حتقيًقا  كأحد أنواع العنف األرسي، وهو ما حرمه اإلسخم

ملقاصده العظيمة يف حفظ النوع البرشي وحرمة النفس 

 .(4225البرشية )معاليقي، 

وقد زادت ِحّدة العنف األرسي يف العقود األسرية بعد 

التغري الذي طرأ عىل أدوار اجلنس  بسبب تنامي احلركات 

املطالبة باملساواة ب  الرجاد والنساء، وهي القضايا التي 

ألقت بظخهلا عىل بنية األرسة، إال أ  ما جيدر التأكيد عليه أ  

باملجتمعات مبكلة العنف األرسي ارتبطت أود األمر 

الصناعية بصورة واضحة رغم أهنا ظاهرة كونية، ةم تفاقمت 

يف أماكن أسرى من العال، وقد مّرت بتجارب مماةلة بعد 

انتقاهلا من حالة املجتمع التقليدي البسيط إىل املجتمع املعقد، 

ناهيك عن ازدياد درجة احلرضية والنزوح للمد  التي 

ة لبعض املبكخت اكتظت بسكاهنا مما أوجد بيئة سصب

وُمسبباهتا، ومنها العنف األرسي الذي ارتبط بالعديد من 

العوامل ذات العخقة، ومن هنا تأيت هذه الدراسة التي تسلط 

الضوء عىل العنف األرسي يف األرسة السعودية بصفة عامة 

والعوامل االقتصادية والتقنية املُسببة له عىل وجه اخلصوص، 

السنوات األسرية، ربام بسبب بعد أ  زادت وتريته يف 

التحوالت العميقة التي يمر هبا املجتمع السعودي عىل كافة 

املستويات االجتامعية واالقتصادية والرقافية والتقنية، ويعتقد 

كذلك أ  االنفتاح اإلعخمي ساهم بربوز أنامط وعوامل 

جديدة للعنف األرسي ل تكن مألوفة مما يزيد من أهمية إجراء 

 راسة هذه الد

 

 مبكلة الدراسة

العنف األرسي قّد يكو  أقل من غريه من أنواع العنف 

كنسبة مئوية، إال أنه مـن أكـرر األنـواع سطـورة عـىل الفرد 

واملجتمع؛ فهو هيدد سخمة األرسة ومتاسك املجتمع، وت كُمن 

سطورته يف كو  نتاججه غري مبارشة وتستمر عىل املدى 

ات ُمهتزة عصبًيا ونفسًيا، وحتمل البعيـد، فقد ُينت  شخصي

عدًدا من االضطرابات النفسية  كام أ  اجلو األرسي املتوتر 

واملبحو  بالرصاع، والعنف املوجه إىل األطفاد قـد ينـت  

أمراضـًا نفـسية وعقليـة، واضـطرابات سلوكية، مما يرتك 

(  وقد بلغت 8245آةاًرا مدمرة عىل نفسية الفرد )الزبو ، 

لعنف األرسي الواردة إىل اجلمعية الوطنية حلقوق قضايا ا

( قضية عنف أرسى )اجلمعية 873م )8242االنسا  لعام 

 ( 8242الوطنية حلقوق االنسا ، 

وتأسيًسا عىل ما سبق فأ  مبكلة الدراسة تتمحور حود 

املؤدية للعنف  -االقتصادية والتقنية  -التعرف عىل العوامل 

أفراد األرسة جتاه بعضهم البعض  يف األرسة السعودية من ِقبل

من وجهة نظر البباب يف مدينة الرياض باململكة العربية 

السعودية، ونقصد بالعنف كل سلوك يقصد منه اإليذاء 

(abuse سواء كا  بدنًيا، أو لفظًيا،أو نفسًيا، أو اقتصادًيا، أو )

صحًيا، أو جنسًيا، أو تقنًيا، أو إهماد متعمد، أو حرما  من 

ق، ويدسل حتت العنف عدم توفري احلامية ملن حيتاجها احلقو

من أفراد األرسة، ومن صور العنف التي برزت يف السنوات 

األسرية عقوق الوالدين وإهماهلام من قبل األبناء، كام أ  

 العنف اإللكرتوين يدسل ضمن العنف املستحدث 

وسيتم الكبف عن العوامل )االقتصادية والتقنية( 

املحتملة من وجهة نظر عينة الدراسة، وتنطلق الدراسة من 
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عدة مرجعيات، وأطر نظرية كالنظرية النسوية، ونظرية 

 اإلحباط والعدوا ، ونظرية التفاعل الرمزي 

 

 أهداف الدراسة

هدفت الدراسة احلالية إىل حتقيق مجلة من 

 غتها عىل النحو التال:األهداف تم صيا

حتديد العوامل االقتصادية األكرر شيوًعا  4

لوقوع العنف يف األرسة السعودية من وجهة نظر 

 البباب من الذكور 

حتديد العوامل االقتصادية األكرر شيوًعا  8

لوقوع العنف يف األرسة السعودية من وجهة نظر 

 البباب من اإلناث 

ا لوقوع حتديد العوامل التقنية األكرر شيوعً  8

العنف يف األرسة السعودية من وجهة نظر البباب 

 من الذكور 

حتديد العوامل التقنية األكرر شيوًعا لوقوع  1

العنف يف األرسة السعودية من وجهة نظر البباب 

 من اإلناث 

اقرتاح توصيات للحد من العنف يف األرسة  5

 السعودية 

 
 أسئلة الدراسة

لتساؤالت سعت الدراسة احلالية لإلجابة عن ا

 التالية:

ما العوامل االقتصادية األكرر شيوًعا لوقوع  4

العنف يف األرسة السعودية من وجهة نظر البباب 

 من الذكور؟

ما العوامل االقتصادية األكرر شيوًعا لوقوع  8

العنف يف األرسة السعودية من وجهة نظر البباب 

 من اإلناث؟

ما العوامل التقنية األكرر شيوًعا لوقوع  8

يف األرسة السعودية من وجهة نظر البباب  العنف

 من الذكور؟

ما العوامل التقنية األكرر شيوًعا لوقوع  1

العنف يف األرسة السعودية من وجهة نظر البباب 

 من اإلناث؟

ما التوصيات املقرتحة للحد من العنف يف  5

 األرسة السعودية؟

 
 أهمية الدراسة:

 

 األهمية النظرية:

للدراسة يف جانبها العلمي كوهنا تكمن األهمية العلمية 

إسهاًما يف البحوث االجتامعية يف املجتمع السعودي التي 

اهتمت بالكبف عن عوامل العنف األرسي األكرر شيوًعا 

من وجهة نظر البباب )ذكوًرا وإناًةا( يف مدينة الرياض، 

ويمكن أ  تضيف إسهامات إلةراء الرتاث النظري واملنهجي 

ة املحلية يف هذا املجاد  كذلك فإ  هذه للدراسات االجتامعي

الدراسة مُتّكن املهتم  يف هذا املجاد من معرفة أهم العوامل 

االقتصادية والتقنية املُسببة للعنف يف األرسة السعودية، وقد 

يفت  املجاد أمام الباحر  للنظر يف الطرق واألساليب 

 واإلجراءات التي تتي  مواجهة تلك العوامل 

 

 التطبيقية: األهمية

إ  نتاج  الدراسة قد تقود إىل اخلروج ببعض التوصيات 

للحد من العنف يف األرسة السعودية؛ فمن املمكن هلذه 

الدراسة أ  تكو  ذات فاجدة يف جماد الدراسات االجتامعية 

األرسية، حيث يمكنها مساعدة مجيع الوزارات ومؤسسات 

يل بعض األنظمة املجتمع املدين ذات العخقة باألرسة يف تعد

اخلاصة باحلامية االجتامعية، وتغيريها بام يتناسب ووضع 

 واحتياجات األرسة السعودية 

 

 حدود الدراسة:

 ُطبقت الدراسة احلالية وفق احلدود االتية:

 احلدود الزمانية واملكانية والبرشية:

تم تطبيق البحث امليداين يف مدينة الرياض باململكة   

( شاًبا 854العربية السعودية عىل عينة عبواجية قوامها )

( 82( إىل أقل من )45وشابة، مِمن ترتاوح أعامرهم ما ب  )

عاًما سخد الفصل الدرايس الراين من العام الدرايس 

 هـ  4114
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 احلدود املوضوعية:

لدراسة عىل التعرف عىل العوامل تم الرتكيز يف هذه ا

االقتصادية والتقنية املُسببة للعنف يف األرسة السعودية من 

 وجهة نظر البباب السعودي )ذكوًرا وإناًةا( بمدينة الرياض 

 

 مصطلحات الدراسة:

 :Factorsأواًلـ مفهوم العوامل 

ُيعّرف مصطل  العوامل لغًة بأنه مجع عامل، وهو اسم   

(  ويعرف 4228يشء أي فعله )بابستي، فاعل من عمل ال

اصطخًحا بأهنا األسباب أو البواعث املؤةرة )ابن منظور، 

ّمع اللغة العربية، 4221 (، وتعرف إجراجًيا بأهنا 8228؛ جم 

تلك العوامل املسببة للعنف األرسي التي يوجد بينها وب  

العنف األرسي عخقة مبارشة أدت إىل حدوةه، وهي إما أ  

وامل اقتصادية أو تقنية، كام تم حتديدها يف عبارات تكو  ع

 االستبانة اخلاصة بالدراسة 

 

 :Economic Factorsةانًياـ العوامل االقتصادية 

ُيعّرف مصطل  العوامل االقتصادية إجراجًيا بأنه تلك    

العوامل املسببة للعنف األرسي التي تبمل حجز املوارد 

املالية للضحايا والترصف هبا دو  علمهم، كاالستيخء عىل 

مرياث الزوجة واالبنة وأمخكهم وخمصصاهتم ومرتباهتم، 

نفاق والترصف هبا أو ببعضها دو  الرجوع إليهم، وعدم اإل

عليهم مع القدرة عىل ذلك، ومنع النفقة عن املطلقة، ومن 

صور العنف االقتصادي نكرا  احلقوق الرشعية للضحايا يف 

املرياث، ومنعهم من العمل الرشيف، وإعاقتهم عن العمل، 

وإجبارهم عىل االقرتاض من البنوك، والرشاء باألجل، 

رسمية  واستخدام أسامجهم وأوراقهم الرسمية يف معامخت

وغري رسمية دو  علمهم وموافقتهم، ومجيع املامرسات 

االقتصادية التي تتم دو  موافقة الضحية مما يرتتب عليها 

مسئوليات مالية أو سسارة، أو ضياع حقوق مادية مما يعاقب 

 عليه الرشع عند إةبات الرضر 

 

 :Technical Factorsةالًراـ العوامل التقنية 

ل التقنية إجراجًيا بأنه تلك ُيعّرف مصطل  العوام  

ف بمصطل   العوامل املسببة للعنف األرسي التي ٌتعر 

(cyber bulling وهو أحد أنواع العنف الذي يتم من سخد )

استخدام التكنولوجيا اإللكرتونية عرب الببكة العنكبوتية، 

ويبمل األجهزة اإللكرتونية كاهلواتف املحمولة، أو أجهزة 

ك عرب مواقع التواصل االجتامعي احلاسب اآلل، وكذل

(  ويرتبط 8247والرساجل النصية )عبداحلس  وعبيد، 

تعريف العنف اإللكرتوين بذلك العنف الذي يتم من سخد 

استخدام األجهزة التكنولوجية كوسيلة ملامرسة السلوكيات 

املتعمدة واملتكررة التي تكو  عىل شكل مضايقات أو إهانة 

د األجهزة اإللكرتونية، وقد يكو  شخص أو هتديده من سخ

املعتدي جمهود اهلوية أو أحد أفراد أرسة املعتدى عليه )زواين 

 ( 8242ووندلوس، 

 

 :Violenceرابًعاـ  مفهوم العنف 

تناود كرري من املفكرين وعلامء االجتامع والنفس مفهوم 

العنف ببكل موسع، إال أهنم ل يتفقوا عىل تعريف موحد له، 

يكتنف املصطل  من مضام  أيديولوجية وسياسية بسبب ما 

وةقافية، وال سيام أ  املصطل  يرد كررًيا يف األدبيات السياسية 

عند احلديث عن بعض احلركات املسلحة التي توصف 

بأهنا حركات مترد وعنف، أو أهنا متارس العنف يف  "أحياًنا"

الوقت الذي يصفها آسرو  بأهنا حركات حترر وطني وإ  ما 

تقوم به من عمل ال يدسل حتت مسمى العنف  ولغوًيا تعرف 

إنه يمرل انتهاك حلقوق "( العنف بالقود: 8228العواودة )

اإلنسا  التي تصوهنا اتفاقيات حقوق اإلنسا  الدولية 

والعاملية بام يف ذلك احلق يف األمن الذايت، واحلق يف أقىص 

يف عدم مستوى ممكن من الصحة اجلسدية والنفسية، واحلق 

التعرض للتعذيب أو املعاملة القاسية، أو اإلنسانية، أو 

 ( 861)ص "املهنية، إىل جانب احلق يف احلياة

لذا فالعنف هو استخدام الضغط أو القوة استخداًما غري 

مرشوع أو غري مطابق للقانو  من شأنه التأةري يف إرادة الفرد، 

م التي وبمعنى آسر فالعنف يعد سروج البرش عن إنسانيته

فطرهم اَّلل عليها حيث يتعاملو  مع ذواهتم أو مع غريهم من 

البرش بطريقة ال تتناسب وإنسانيتهم )زيادة وآسرو ، 

( العنف بأنه 8228(  وُتعّرف منظمة الصحة العاملية )8242

االستعامد املتعمد للقوة املادية، أو التهديد سواء ضد الذات 

جمتمع وينت   أو ضد شخص آسر أو ضد جمموعة، أو ضد
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عنه حدوث إصابة أو موت أو إصابة نفسية، أو سوء النامء، 

 أو احلرما  

 

 : Domestic Violenceسامًساـ مفهوم العنف األرسي 

استخدام "( العنف األرسي بأنه 8227ُيعّرف الببيب )

القوة البدنية أو اللفظية أو السلطوية أو النفسية من قبل 

د أفراد آسرين من هذه األرسة، اإلنسا  البالغ يف األرسة ضـ

ويرتاوح ب  البسيط الـذي يـفيض إىل غضـب املعتـدى 

(  أما اليوسف 124) "عليـه، والبـديد الذي قد يقيض عليه

أي اعتداء "( فيعرفو  العنف األرسي بأنه 2005وآسرو ، )

أو إساءة حسية أو معنوية أو جنسية أو بدنية أو نفسية من 

األقارب أو العامل  يف نطاقها جتاه فرد  أحد أفراد األرسة أو

آسر كالزوجة واألطفاد واملسن  واخلدم عىل وجه 

اخلصوص بحيث يتضمن ذلك هتديًدا حلياهتم وصحتهم 

البدنية والعقلية والنفسية واالجتامعية وأمواهلم )ممتلكاهتم( 

(  وعليه فأننا نعرف العنف األرسي 41)ص "وعرضهم

( مادًيا أو معنوًيا، abuseتضمن إيذاء )إجراجًيا أنه كل سلوك ي

أو حرماًنا، أو إهمااًل متعمًدا يامرسه أقارب جتاه أقارب آسرين 

يقيمو  معهم بصورة منظمة أو متقطعة، وذلك هبدف 

إجبارهم عىل إتيا  أفعاد، أو تبني مواقف تناقض رغباهتم 

بأسلوب يتجاوز التأديب املقنن رشًعا، وذلك باستخدام 

 اء متنوعة وساجل إيذ

 

 سادًساـ أنامط العنف األرسي:

من سخد االطخع عىل األدبيات )الساري 

؛ 8282؛ عبد اجلواد، 8248؛ الكاتبي، 8221وزكريا،

( فإ  العنف األرسي قد يأيت بعدة 2005اليوسف وآسرو ، 

صور يمكن إجيازها بعرشة أنامط هي: العنف البدين؛ العنف 

الجتامعي؛ العنف النفيس؛ اللفظي؛ العنف اجلنيس؛ العنف ا

العنف الصحي؛ العنف االقتصادي؛ العنف ضد اخلدم أو 

منهم؛ اإلهماد واحلرما ؛ وأسرًيا العنف التقني 

 )اإللكرتوين( 

 اإلطار النظري

أظهرت بعض الدراسات احلديرة أ  األفراد الذين 

يعيبو  يف أرس يسودها العنف األرسي يصبحو  أكرر قابلية 

وأ  األزواج الذين نبأوا يف أرس  مع غريهم،ملامرسة العنف 

يصب   "مقبود"ينترش ب  أفرادها ممارسة العنف كسلوك 

احتامد رضهبم لزوجاهتم عرشة أضعاف الرجاد الذين 

 ,Gracia et alيببو  يف أرس وادعة ال يسودها العنف )

(، وتتضمن تلك االستنتاجات مسألة يف غاية األهمية، 2020

ببو  يف أرس يامرس أفرادها العنف يتأةرو  فاألطفاد الذين ي

كررًيا بالسلوك العدواين لألم واألب بالدرجة األوىل، أيًضا 

(  4235؛ حجازي، 4222فأ  بعض الدراسات )اخلواجة، 

أةبتت أ  الرقافات الفرعية )كرقافة البباب واليافع  سارج 

 املنزد( ختلق اجتاهات إجيابية نحو العنف، وإهنا قد تبجعه يف

ظروف عديدة، وقبل الولوج إىل النظريات املفِسة للعنف 

األرسي والدراسات السابقة التي تناولت املبكلة، فإ  من 

األهمية بمكا  إعطاء ملحة عن حجم العنف األرسي ببكل 

عام، ويف اململكة العربية السعودية عىل وجه اخلصوص، 

 وذلك من واقع ما تيِس من بيانات، وهي إمجااًل شحيحة 

 

 أوالًـ حجم العنف األرسي: 

جيدر بنا بداية التذكري بأ  حجم مبكلة العنف األرسي 

غري واض  متاًما يف معظم الدود العربية عىل وجه العموم 

واململكة سصوًصا، وذلك لغياب اإلحصاءات الدقيقة، وأ  

ما يتم رصده وتسجيله قليل جًدا مقارنة بأعداد حاالت 

ذ إ  معظم احلاالت ال تصل إىل العنف األرسي ببكل عام، إ

أجهزة الضبط الرسمية، ويعود ذلك إىل مجلة من األسباب 

منها أ  ما جيري داسل األرسة العربية يظل يف نظر الكرريين 

بمن فيهم ضحايا العنف أمًرا ساًصا ال جيوز عرضه عىل 

 اآلسرين 

لذلك فا  الزوجة مرًخ التي تتعرض لعنف الزوج قد 

بل أ  تبلغ األجهزة الضبطية كالرشطة، بل حتى ترتدد كررًيا ق

أهلها، وذلك سوًفا من الفضيحة والطخق، أو جتنًبا لعنف 

لِم ببكواها، وقد تب  من دراسة  أكرب قد يامرسه الزوج إذا ع 

%( من اجلراجم التي ارتكبت 32جرت يف األرد  أ  أكرر من )

يف تونس  يف املنزد ل ُيبلغ عنها، كام بينت دراسة أسرى جرت

%( من النساء اللوايت يتعرضن للعنف يلجأ  إىل 58أ  )

%( إىل مراكز 1العاجلة حلل املبكلة، بينام تتجه أقل من )

%( إىل املرشدات االجتامعيات )الساري 8.5الرشطة، و)
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(، وعليه فإ  اإلحصاءات يف هذا اجلانب 8221وزكريا، 

  تظل يف الغالب تقديرات أولية أو أهنا غري دقيقة

نضيف أيًضا أ  حاالت العنف التي يتم التبليغ عنها 

ألفراد ترضروا جسدًيا بدرجة ال يمكن إسفاؤها، كأ  

تتطلب تلك احلاالت عخًجا يف املستبفيات، األمر الذي 

جيعلها قابلة للتوةيق، بينام يوجد حاالت من العنف األقل 

يف  رضًرا مما ال يصل إىل املستبفيات، ومن ةم ال يتم توةيقه

 اإلحصاءات الرسمية، بل أنه قد ال يصل إىل أي جهة ضبطية 

أغسطس  43وقد أوردت وكالة األنباء السعودية يف 

م أ  وحدة احلامية االجتامعية )الوحدة سدماهتا 8282

( سنة، واملرأة 43لضحايا العنف األرسي من األطفاد دو  )

 أًيا كا  عمرها، والفئات املستضعفة من كبار السن وذوي

اإلعاقة( التابعة لفرع وزارة املوارد البرشية والتنمية 

االجتامعية بمنطقة الرياض بارشت سخد األشهر العرشة 

( ألف بخغ بالتعاو  مع اجلهات 42املاضية أكرر من )

املختصة عن طريق مركز بخغات العنف األرسي التابع 

( أو عن طريق ما يرد من اجلهات ذات 4242للوحدة )

( 8225ويف دراسة أجراها اليوسف وآسرو ، )العخقة  

%( من عينة الدراسة يعتقدو  15أفادت النتاج  أ  ما نسبته )

%( يعتقدو  52مقابل ) "بازدياد"أ  حاالت العنف األرسي 

وأ  أغلب ضحايا العنف  "إىل حد ما"أ  العنف يزداد ولكن 

يمتنعو  عن اإلبخغ عام أصاهبم جتنًبا لكبف أرسار العاجلة 

 صيانة هلا من التفكك األرسي  

 

 ةانًياـ بعض املداسل النظرية لتفسري العنف األرسي:

هناك جمموعة من النظريات التي تفِس العنف األرسي 

 ببكل عام منها: 

 
 التفاعلية الرمزية وتفسري العنف األرسي:

يركز أتباع املدرسة التفاعلية الرمزية عىل الفكرة التي 

مؤداها أ  األفراد يتعلمو  العنف من سخد إدراكهم 

أنرى( والتوقعات املحتملة،  –لألدوار املرتبطة باجلنس )ذكر 

فالذكور وطبًقا ملعظم الرقافات يتسمو  باخلبونة والسيطرة 

األنرى  واالعتامد عىل النفس يف الوقت الذي يتم تصوير

ضعيفة، وتابعة، ومن ةم يتجاوب كل جنس مع ما تم رسمه 

له سلًفا ويسلك ما يعتقد أنه سلوًكا مقبواًل وصحيًحا بناء 

 ,Dennis & Martin 8227عىل ما توقعه اآلسرو  منه )

Blumer, 1973; وتأسيًسا عىل ذلك فأ  العنف ضد املرأة ،)

ية وبعض قد يكو  متجذًرا يف عملية التنبئة االجتامع

أنامطها، وإ  بطريقة غري مبارشة، ساصة يف املجتمعات التي 

تغلب عليها النزعة األبوية البطركية )مركزية دور الرجل 

وهامبية دور األنرى واتساع سلطة األكرب سنًا مقابل تضاؤد 

دور األصغر سنًا(، وأ  عملية التخفيف من حدة العنف 

لية التنبئة األرسي يتطلب مراجعة شاملة وجذرية لعم

االجتامعية والتطبيع إلحداث تغريات فيها بام خيفف من حدة 

التوتر ويقلص فرص العنف األرسي بمختلف أشكاله، 

وحقيقة فإ  نظرية التفاعل الرمزي تقدم وجهة نظر جديرة 

باملخحظة؛ فاملجتمع العريب )أبوي( يف بناجه، وجيذر الفروق 

مسألة مهمة للغاية، ب  اجلنس ، إال أ  النظرية تتناسى 

فالرقافة التي ترسم األدوار والتوقعات سلًفا ليست شيًئا 

ةابًتا فهي تتغري باستمرار، فام يعد اليوم سلوًكا مقبواًل قد ال 

يعد كذلك بعد فرتة من الزمن والعكس هو الصحي ، فحتى 

عقود سلت كا  تعليم الفتاة يف اململكة العربية السعودية يعد 

ألوف بل ومرفوًضا لدى بعض األوساط سروًجا عىل امل

ملربرات اجتامعية وةقافية، أما اليوم فأنه يعد مطلًبا اجتامعًيا ما 

 يبري إىل حتود يف منظومة القيم االجتامعية 

 

 النظرية النسوية والعنف األرسي:

( أ  العنف Feminismيري أصحاب املنظور النسوي )

يمنة الرجل عىل األرسي نتاج  مبارشة لذكورية املجتمع وه

املرأة والطفل؛ فالرجل هو صاحب السلطة والقوة واملاد 

واملركز االجتامعي، وإ  الرجاد هم من يتحكمو  يف منظومة 

القيم االجتامعية وهم من يصنع األفكار، وأهنم يوجهو  

ةقافة املجتمع طبًقا ملا يعتقدو  بصحته )اليوسف وآسرو ، 

عررة يف وجه  (، وإ  الرجاد هم من يقف حجر8225

املساواة ب  اجلنس ، وبالتال فإ  من مصلحة الرجل هتميش 

دور املرأة التي ُتعد احللقة األضعف يف املجتمع، وتأسيًسا عىل 

ذلك فإ  العنف األرسي عموًما يعد نتاًجا طبيعًيا للهيمنة 

التي مارسها الرجل عىل املرأة منذ قرو  طويلة، ويرى 

قلص فرص العنف األرسي جتاه أصحاب هذا املنظور أ  ت

املرأة حتديًدا وارد إال أنه يستلزم حصوهلا عىل حقوق مساوية 
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حلقوق الرجل، وذلك بإصدار ترشيعات تساوي ب  اجلنس  

(Yllo & Bogard,1988 ) 

 

 نظرية اإلحباط والعدوا  والعنف األرسي:

يعتقد البعض أ  اإلحباط الذي يؤدي إىل العنف بام فيه 

رسي يعود يف األساس إىل عدم تكافؤ الفرص العنف األ

وشيوع الخمساواة، والظلم وغياب العدالة يف املجتمع وقد 

بنى علامء االجتامع نتاججهم يف ضوء مخحظاهتم املتكررة 

والدراسات التي قاموا هبا يف أحياء املد  التي يمكن تصنيفها 

تظة باألحياء العبواجية التي تنبأ يف املناطق احلرضية املك

(Shanty Towns ،حيث يغلب عىل تلك األحياء هامبيتها )

وعليه فإ  العنف املتفيش يف تلك األحياء إنام هو ردود أفعاد 

ملجمل اإلحباطات التي يتعرض هلا الفرد وتعيقه عن حتقيق 

أهدافه، ويعتقد أصحاب نظرية اإلحباط أ  األفراد يصبحو  

ا ينعكس عىل أكرر عنًفا وعدوانية كلام زاد إحباطهم م

 عخقتهم بأفراد أرسهم )الباجيي،د  ت(  

 

 رابًعاـ الدراسات السابقة:

 (: 8225ـ دراسة اليوسف وآسرو  )

اهتمت الدراسة بتحليل اخلصاجص االجتامعية لألرس 

التي يتعرض أحد أفرادها للعنف األرسي، باإلضافة إىل 

ا معرفة حجم العنف األرسي وأنواعه وأنامطه التي يتعرض هل

كل من )الطفل، واملرأة، واملسن، واخلادمة( يف األرسة 

السعودية، وكبفت نتاج  الدراسة أ  الغالبية العظمى من 

األحداث الذين يعانو  من العنف األرسي ويدسلو  دور 

املخحظة أو دور التوجيه يكو  ذلك بسبب ما يقع يف األرس 

أكرر  املفككة بسبب الطخق أو وفاة أحد الوالدين، كام أ 

أنواع اإليذاء الذي يتعرض له األحداث هو اإلهماد، أما عن 

الصعوبات التي حتود دو  التعامل األمرل مع حاالت 

اإليذاء فكانت عدم تعاو  أرسة الضحية املتعرضة لإليذاء  

أما عن اآلليات التي يرو  أهنا رضورية للحد من ظاهرة 

يد وحدة العنف األرسي يف جمتمع الدراسة فرتكزت يف تزو

احلامية االجتامعية بكوادر متخصصة للتعامل مع حاالت 

العنف األرسي  أما عن النساء فإ  أغلب حاالت العنف 

وبالنسبة للعاملة  .املوجهة هلن فهي العنف النفيس واجلسدي

املنزلية فهي تتعرض للعنف البدين، ويتعرض املسنو  

يف  واألطفاد لإلهماد من قبل أرسهم  كام يتفبى العنف

 .األرس املفككة أو التي يعاين أحد أفرادها من اإلدما 

 

 (: 8225ـ دراسة عبداحلمود والبرشي )

هدفت الدراسة إىل التعريف بظاهرة العنف األرسي يف     

املجتمعات العربية، وحماولة استكباف حجم هذه الظاهرة 

وأنامطها وأسباب تزايدها وسصاجص أطراف هذه الظاهرة 

صاءات اجلناجية واملصادر األسرى املتاحة من سخد اإلح

ومن الدراسات العلمية السابقة بام يفيض إىل معرفة كيفية 

التصدي هلذه الظاهرة، واعتمدت منهجية الدراسة عىل 

اإلحصاءات الرسمية التي تم مجعها من الدود العربية عرب 

( دود 7قنوات جملس وزراء الداسلية العرب  وتم استيار )

ة هلذا البحث وهي: )مرص، لبنا ، األرد ، سلطنة عربية كعين

عام ، اليمن، سوريا، الكويت(  ومن أهم النتاج  التي 

سلصت إليها الدراسة التوضي  بأنه ورغم أ  اإلحصاءات 

الرسمية التي تم مجعها من الدود املختارة تبري إىل تراجع يف 

موقف مجيع أنامط العنف األرسي املبلغة سخد األعوام 

مسة السابقة عىل إجراء الدراسة، إال أ  هناك مؤرشات اخل

أسرى بتفيش ظاهرة العنف األرسي يف املجتمعات العربية  

وأوضحت النتاج  أنه وبام أ  جراجم العنف األرسي جراجم 

سفية وال تظهر عىل السط  بحجمها احلقيقي، وذلك لعدم 

 حرص اجلهات املعنية لإلبخغ عنها إما ألسباب عاجلية أو

اجتامعية عامة، فإ  هذا يعوق اجلهود ملواجهة هذه الظاهرة، 

وأ  الكرري ممن ارتكبوا حوادث العنف األرسي هم ممن هلم 

سوابق يف االعتداء والرضب سارج املنزد، وربام أدى ذلك 

إىل سجنهم  وأظهرت نتاج  الدراسة أ  األرس الفقرية أكرر 

 تعرًضا حلاالت العنف األرسي 

 

 (:8225العزم ) ـ دراسة أبو

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل صور العنف املوجه ضد 

الزوجات من جانب األزواج، والعوامل املُسببة الستخدام 

العنف ضد الزوجات من جانب األزواج، واملبكخت 

املرتتبة عىل استخدام العنف ضد الزوجات من جانب 

األزواج، والتوصل إىل تصور مقرتح ملواجهة العنف ضد 
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زوجات من جانب األزواج من منظور املامرسة العامة يف ال

اخلدمة االجتامعية  وتوصلت الدراسة إىل أ  هناك داللة 

إحصاجية ب  صور العنف البدين وحمل اإلقامة؛ حيث يزداد 

العنف ضد الزوجة املقيمة يف جمتمع ريفي بعكس الزوجة 

ية املقيمة يف جمتمع حرضي، كام يتض  أ  هناك داللة إحصاج

ب  صور العنف البدين واحلالة التعليمية، كام أوضحت نتاج  

الدراسة أ  العنف البدين ضد الزوجة يزداد يف حالة عمل 

الزوجة بأعامد حرفية ويقل عند عمل الزوجة يف وظيفة ةابتة، 

كام يزداد العنف البدين ضد الزوجة عندما يقل متوسط حجم 

ىل أنه كلام قلت عدد مساهمة الزوجة يف دسل األرسة، إضافة إ

سنوات الزواج ب  الزوج  كلام زاد العنف البدين ضدها، 

أيًضا يزداد العنف كلام زادت العوامل االقتصادية املُسببة 

 للعنف، ويقل العنف كلام زاد املستوى التعليمي والرقايف 

 

 (:8226ـ دراسة الطاهر )

اهتمت الدراسة بالتعرف عىل مظاهر العنف ضد   

ت األردنيات املعنفات، وأساليب التعامل التي الزوجا

تستخدمها الزوجات املعنفات يف مواجهة العنف ومدى 

استخفها تبًعا ملتغريي التعليم والعمل، وهدفت إىل التعرف 

عىل سامت البخصية وتقدير الذات التي متيز النساء املعنفات 

مقارنة بالنساء غري املعنفات، وكذلك معرفة العخقة 

باطية ب  كل من تقدير الذات وسامت البخصية وب  االرت

إسرتاتيجيات التعامل مع العنف  وقد سلصت الدراسة إىل 

أ  أكرر مظاهر العنف انتباًرا ضد الزوجات هي العنف 

النفيس، يليه العنف االجتامعي، ةم العنف اجلسدي، ةم 

االجتامعي، ةم املادي، ةم اجلنيس، وأسرًيا الديني  كام اتض  

  أكرر أشكاد العنف انتباًرا ضد النساء من مستوى تعليم أ

إعدادي فام دو  هي الرضب باأليدي واألرجل، الرضب 

باستخدام أداة، اإلحراج أمام اآلسرين، والتهديد بالرضب 

 واإليذاء ةم االستيخء عىل الراتب واالهتام بالربود اجلنيس 

 

 (:8226ـ دراسة املطريي )

حتددت أهداف الدراسة يف الوقوف عىل حجم ظاهرة 

العنف األرسي يف جمتمع الدراسة، والتعرف عىل عخقة 

بعض أنامط العنف األرسي بانحراف األحداث  وتكو  

جمتمع الدراسة من مجيع األحداث السعودي  نزالء دار 

املخحظة االجتامعية بمدينة الرياض سخد فرتة إجراء 

( نزيًخ 432هـ( والذين بلغ عددهم )4187الدراسة عام )

% فقط 83سعودًيا  وكبفت نتاج  الدراسة عن أ  ما نسبته 

من أفراد عينة الدراسة كانوا يعانو  من العنف األرسي 

)وهي نسبة منخفضة(  وكانت جنحة الِسقة أبرز األسباب 

التي بسببها تم إيداع األحداث دار املخحظة، األمر الذي 

ة  بأهنم قاموا به بسبب عدم اإلنفاق الكايف برره بعض املبحو

عليهم من قبل آباجهم  ومن أبرز أنامط العنف األرسي 

 -كام تعكسه استجاباهتم  -املوجود لدى أرس أفراد العينة 

العنف اللفظي إذ جاء يف املرتبة الرانية بعد امتناع األب عن 

اإلنفاق عىل احلدث بام يلبي احتياجاته  كام اتض  وجود 

عخقة بدرجة متوسطة ب  بعض أنامط العنف األرسي 

وانحراف األحداث  وأوصت الدراسة يف ضوء نتاججها 

برضورة العمل عىل زيادة الوعي األرسي، وذلك من سخد 

تكريف الربام  املتعلقة باألرسة واملجتمع عن طريق وساجل 

اإلعخم املختلفة، وزيادة مراكز االستبارات األرُسية 

 تفعيل دورها وتطويره بام يتامشى مع املتغريات والعمل عىل

يف جماد األرسة واملجتمع، وإجراء دراسات مقارنة ب  

األحداث الذكور واإلناث ملعرفة العوامل املُسببة إىل 

 االنحراف 

 

 Hinduja Patchin & (2006 :)ـ دراسة 

املتنمرو  يتنقلو  سارح "يف دراسة استطخعية بعنوا  

، التي ": نظرة أولية عىل التنمر اإللكرتوينأسوار املدرسة

هدفت إىل مناقبة طبيعة التنمر وحتويله إىل العال اإللكرتوين 

والتداعيات السلبية التي يمكن أ  تصيب ضحاياه 

ولتحقيق هذا اهلدف تم تطبيق الدراسة  واملحرض  عليه 

( من البباب واألطفاد بالواليات 574عىل عينة مكونة من )

( 43األمريكية؛ حيث بلغت نسبة من هم أقل من ) املتحدة

%( من أفراد العينة، وقد تراوحت أعامر أفراد 67.8سنة )

( سنة، كام أ  الغالبية العظمى هم من 82و 48العينة ب  )

اإلناث  وكبفت نتاج  الدراسة عن أ  العنف التقني هو 

نتيجة للعدوا  ب  املراهق  عرب وساجل االتصاد احلديرة، 

( مليو  طفل ومراهق 48هذا يسبب قلًقا كبرًيا حيث إ  )و
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يف الواليات املتحدة األمريكية، من الذين ترتاوح أعامرهم ما 

( سنة كانوا ضحايا للعنف اإللكرتوين، وأ  47و 6ب  )

( من 4/8( من األطفاد يف املدارس االبتداجية و )4/6)

د وإطخق املراهق  يف املدارس أفادوا بأهنم تعرضوا للتهدي

األسامء غري الخجقة التي تسببت هلم باإلحراج بسبب 

حيدث التنمر حيث  عىل اإلنرتنت  املعلومات التي نرشت

التقني ب  أفراد العينة بصفة مستمرة، إما من سخد جتاهلهم 

أةناء احلوارات اإللكرتونية ب  الزمخء أو عدم االحرتام أو 

هديد ونرش الباجعات استخدام ألفاظ نابية جتاههم أو الت

 جتاههم عرب وساجل التقنية 

 

 (: 8223ـ دراسة املطوع )

ركزت الدراسة عىل الكبف عن العخقة ب  العنف 

األرسي جتاه األبناء والسلوك العدواين لدهيم، وكذلك 

الكبف عن العخقة ب  املتغريات الديموغرافية والعنف 

وق ذات داللة األرسي جتاه األبناء، وإذا ما كانت هناك فر

إحصاجية ب  الطلبة العدواني  وغري العدواني  تبًعا ملستوى 

العنف األرسي  وكا  من أهم نتاج  الدراسة وجود عخقة 

ارتباطية موجبة ذات داللة إحصاجية ب  العنف األرسي 

والسلوك العدواين لدى األبناء يف مدارسهم، كام وجدت 

ء العدواني  وغري فروق ذات داللة إحصاجية ب  األبنا

العدواني  يف العنف األرسي لصال  األبناء العدواني   

وبينت الدراسة أيًضا وجود عخقة ارتباطية سالبة ب  بعض 

املتغريات الديموغرافية والعنف األرسي، وهي: تعليم األب 

ودسله، إال أ  الدراسة ل جتد عخقة ارتباطية ب  كل من 

، عمل األبوين )األب واألم( مستوى تعليم األم ودسلها

 والعنف األرسي جتاه األبناء 

 

 (:8222ـ دراسة اليعقوب وأدبيس )

هدفت الدراسة إىل التعرف عىل العخقة ب  األلعاب 

اإللكرتونية والعنف لدى عينة من أطفاد املرحلة االبتداجية يف 

دولة الكويت، والتعرف عىل دور هذه األلعاب يف تنمية 

( ول أمر 187وتكونت عينة الدراسة من )سلوك العنف  

( طفلة  كام أظهرت الدراسة أ  848( طفًخ و )885و)

متوسط درجة العنف يزداد بزيادة املرحلة العمرية للطفل  كام 

توصل الباحرا  إىل أ  هناك عخقة ذات داللة إحصاجية ب  

درجة العنف التي حصل عليها األطفاد ضمن عينة الدراسة 

زمنية التي يقضيها األطفاد يف اللعب باأللعاب واملدة ال

 اإللكرتونية  

 

 (: 8242ـ دراسة مصطفي )

العنف األرسي  أشكاد عىل سعت الدراسة إىل التعرف

أشكاد العنف األرسي  عىل الوالدين، والتعرف ب  املامرس

 ب  العخقة عىل املراهق ، والتعرف عىل األبناء املامرس

 لدى املراهق ، والكبف النفيس والتوافقالعنف األرسي 

 تعليم العنف األرسي ومستوى ممارسة ب  العخقة عن

العنف  ممارسة ب  الوالدين، وكذلك الكبف عن العخقة

 االقتصادي لألرسة، وتم -االجتامعي واملستوى األرسي،

 العخقة للتعرف عىل وذلك التحلييل، الوصفي املنه  اعتامد

النفيس  وتوصلت الدراسة إىل  ي والتوافقالعنف األرس ب 

العنف  أشكاد ظهور يف إحصاجية داللة فروق ذات وجود

تعليم  تعليم األم وكذلك تبًعا ملستوى األرسي تبًعا ملستوى

 أشكاد ظهور يف إحصاجية داللة ذات فروق ووجود .األب

 .لألرسة االقتصادي- العنف األرسي تبًعا للمستوى االجتامع

 ظهور ب  إحصاجية داللة أيًضا فقد تب  وجود عخقة ذات

لدى  اجليد التوافق النفيس وب  األرسي، العنف أشكاد

 درجات متوسط ب  ونفس األمر .الرانوية املرحلة طخب

وأسرًيا تب  وجود  .اجلنس العنف األرسي تبًعا ملتغري أشكاد

 قدرجات التواف متوسط ب  إحصاجية داللة ذات فروق

 .ملتغري اجلنس تبًعا النفيس

 

 (: 8244ـ دراسة املالكي )

 املوجه اإليذاء أنواع عىل هدفت الدراسة إىل التعرف   

شيوًعا   وآةاره األكرر والدهيم، وأسبابه قبل من لألطفاد

 أنواع أكرر أ  بأنواع اإليذاء يتعلق النتاج  فيام جاءت وقد

 ح  اللفظي، يف العنف العنف البدين، ةم هو شيوًعا اإليذاء

 اإلهماد، ةم العنف اللفظي هو شيوًعا العنف أقل أنواع أ 

 هبا سرجت التي اإلهانة، ومن أهم التوصيات املتمرل يف

 ورضورة تربية األطفاد، يف العقاب استخدام عدم الدراسة

 من جو إضفاء وأيًضا األرسة، داسل اهلادف احلوار تعزيز
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 األطفاد  مع احلب والتعاطف

 

ـ دراسة برنام  األما  األرسي الوطني السعودي 

(8248:) 

ولتبيا  حجم مبكلة العنف األرسي حملًيا ففي دراسة   

 "قام هبا برنام  األما  األرسي الوطني السعودي بعنوا  

العنف األرسي وإيذاء األطفاد يف اململكة العربية السعودية: 

يبية ب  الوعي، اإلجراءات املتبعة، واالحتياجات التدر

العامل  يف املجاالت املختلفة املرتبطة بظاهريت العنف 

، وقد هدفت الدراسة إىل "األرسي والعنف ضد األطفاد

حتديد مدى وعي العامل  يف املجاالت املختلفة بظاهريت 

العنف األرسي والعنف ضد األطفاد عىل مستوى اململكة 

جلمعيات العربية السعودية: يف املستبفيات، واملدارس، وا

اخلريية، وأقسام الرشطة، وسلك القضاء واملؤسسات 

وحتديد اإلجراءات املتبعة مع حاالت كل  .احلكومية األسرى

من الظاهرت  ومصادر هذه اإلجراءات يف هذه املؤسسات 

وأسرًيا حتديد االحتياجات التدريبية  .احلكومية واألهلية

األرسي للمتعامل  مع حاالت العنف ضد األطفاد والعنف 

يف كل هذه املؤسسات  وقد طبقت عىل عينة من العامل  

والعامخت يف املدارس احلكومية )بن  وبنات( يف املراحل 

االبتداجية واملتوسطة والرانوية باململكة، ووزارة الصحة 

)املستبفيات الرجيسية(، ووزارة البؤو  االجتامعية )وزارة 

حالًيا( بام يف ذلك املوارد البرشية والتنمية االجتامعية 

اجلمعيات اخلريية، وأقسام الرشطة، ووزارة العدد واملحاكم 

( موظًفا وموظفة  5275التابعة هلا  وقد بلغ حجم العينة )

%( من عينة الدراسة اتفقوا عىل 74وسلصت الدراسة إىل أ  )

%( 62وجود العنف األرسي يف اململكة العربية السعودية، )

ية ألعداد ضحايا العنف األرسي أقل يرو  أ  األرقام الرسم

%( ل حيصلوا 27من األرقام احلقيقية عىل أرض الواقع  وأ  )

عىل أي تدريب يف جمال العنف األرسي والعنف ضد 

األطفاد  وقدمت الدراسة تقريًرا حود املكاملات اهلاتفية 

( موزعة 446444الواردة خلط مساندة الطفل بلغ عددها )

جاء يف املرتبة األوىل اإليذاء اجلسدي حود سبب االتصاد، و

%( من حجم االتصاالت اهلاتفية يليه اإليذاء 84وبنسبة )

%(، ةم االتصاالت املتعلقة باإلهماد 82النفيس وبنسبة )

%(، وأسرًيا أ  48%(، ةم اإليذاء اجلنيس بنسبة )88وبنسبة )

يكو  املتصل شاهد عىل العنف األرسي ويمرلو  ما نسبته 

حجم االتصاالت اهلاتفية الواردة خلط مساندة %( من 5)

 الطفل  

 
 Gracia et al(  2020 :)ـ دراسة 

قبود العنف األرسي:  عىل سعت الدراسة إىل التعرف   

العخقات الكامنة ب  عنف الرشيك وإساءة معاملة األطفاد، 

ولتحقيق هذا اهلدف استخدمت هذه الدراسة مقاييس 

( من مرتكبي 461ع عينة من )ضمنية ملواقف قبود العنف م

العنف مع الرشيك من الذكور يف أسبانيا، ومتوسط عمر بلغ 

%( 78.5( سنة  وتوصلت الدراسة إىل أ  حوال )82.48)

%( إما من 82.7من أفراد العينة لدهيم أطفاد، وأ  )

املنفصل  أو املطلق   كام توصلت الدراسة إىل أ  العنف من 

الرشيك سواًء جتاه الرشيك اآلسر السلوكيات املقبولة لدى 

 أو جتاه األطفاد  

  

سامًسا: التعقيب عىل الدراسات السابقة وأوجه اإلفادة 

 منها:

أكدت معظم الدراسات السابقة التي  أ 

تناولت ظاهرة العنف األرسي بصفة عامة عىل 

انتبار الظاهرة وتناميها املستمر، وتفاوتت 

إليها كل املؤرشات والنسب املئوية التي توصلت 

دراسة عىل حدة، كام اتفقت مجيع الدراسات 

السابقة عىل سطورة ظاهرة العنف األرسي، 

واحلاجة املاسة للتصدي هلا ودراستها دراسة متأنية 

 تعال  خمتلف أبعادها املؤةرة 

يخحظ من استعراض الدراسات السابقة  ب 

ساصة تلك التي تناولت ظاهرة العنف األرسي 

يف نطاق اململكة العربية عىل املستوى املحيل 

السعودية أهنا حاولت التصدي ملعاجلة الظاهرة، 

كل دراسة من منظور حمدد؛ ومن ةم نجد أ  

بعضها اهتم بتناود ظاهرة العنف املوجه ضد املرأة 

عموًما، وبعضها اهتم بالعنف املامرس جتاه الزوجة 

عىل وجه اخلصوص، وركزت أسرى عىل العنف 

وهو ما يمرل جهًدا علميًا املوجه ضد األطفاد، 
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مهاًم ساهم يف لفت االنتباه إىل جوانب من الظاهرة 

كانت غامضة؛ إال أ  األمر يقتيض دراسة العوامل 

املُسببة لظاهرة العنف األرسي بحيث يؤسذ يف 

جماد احلديث هنا –االعتبار أ  األرسة السعودية 

 –مكونة من عدة أطراف: )زوج  –عن العنف

عاملة منزلية( هذا من ناحية، فضًخ  –أبناء  –زوجة 

عن أ  العنف ليس بالرضورة عنًفا اقتصادًيا أو 

جسدًيا وأ  هناك صوًرا وأشكااًل أسرى للعنف 

جيب أسذها يف احلسبا ، كالعنف التقني والعنف 

املعنوي من ناحية أسرى، فضًخ عن أ  املجتمع 

السعودي ذاته قد تعرض لتغريات بنيوية يف العقود 

سرية أةرت دو  شك عىل نمط احلياة األ

والتفاعخت األرسية يف إطاره من ناحية ةالرة؛ وهو 

ما حتاود الدراسة احلالية مراعاته وأسذه بع  

االعتبار من جانب الرتكيز عىل العوامل 

االقتصادية والتقنية املُسببة لظاهرة العنف يف 

 األرسة السعودية 

يستدد من الدراسات السابقة عىل أ    ج 

ظاهرة العنف األرسي تبقى بحاجة إىل إجراء 

دراسات شاملة ممرلة ملناطق اململكة العربية 

السعودية؛ حتى يمكن تعميم نتاججها واالعتامد 

عليها  وقد ظهرت بعض اجلهود العلمية املهمة يف 

هذا الصدد؛ ومن ذلك دراسة برنام  األما  

(؛ حيث تعد 8248األرسي الوطني السعودي )

العينة التي  حجم حيث الكبرية من اتمن الدراس

 حود ظاهريت أجريت عىل مستوى مناطق اململكة

 األطفاد، كام تنبع ضد العنف األرسي والعنف

عدًدا كبرًيا  شملت كوهنا من الدراسة هذه أهمية

حاالت العنف  مع تتعامل التي املعنية اجلهات من

األرسي والعنف ضد األطفاد  لكن احلاجة ال 

إىل التوسع يف إجراء دراسات مماةلة عىل تزاد ماسة 

مستوى اململكة هتتم بدراسة العوامل ذات العخقة 

بالعنف األرسي سصوًصا تلك العوامل املرتبطة 

بالنواحي االقتصادية والتقنية؛ وهو ما يتامشى مع 

سطورة ظاهرة العنف األرسي التي هتدد استقرار 

 وأمن املجتمع ككل 

ة من الدراسات استفادت الدراسة احلالي د

السابقة يف تطوير إطارها النظري، وصياغة 

منهجيتها العلمية يف التصدي بالبحث لظاهرة 

العنف األرسي يف املجتمع السعودي، وبام يساعد 

يف الوقوف عىل العوامل املسببة لظاهرة العنف 

األرسي عموًما، والعوامل االقتصادية والتقنية 

ة عىل وجه املسببة للعنف يف األرسة السعودي

 اخلصوص 

 
 اإلجراءات املنهجية للدراسة

تتناود اإلجراءات املنهجية للدراسة اخلطوات العلمية 

التي تم األسذ هبا فيام يتعلق بنوع ومنه  الدراسة، وطريقة 

مجع البيانات، وتصميم أداة مجع البيانات، وأسلوب حتليل 

 البيانات 

 

 أواًلـ نوع الدراسة:

الدراسات الوصفية، وقد تم هبذا تعد هذه الدراسة من 

الصدد وصف العوامل االقتصادية والتقنية املسببة للعنف يف 

األرسة السعودية املوجه من أفراد األرسة جتاه بعضهم 

البعض، من سخد استطخع آراء عينة من البباب )ذكوًرا، 

وإناًةا( ملعرفة ما إذا كانت هذه العوامل املسببة للعنف 

أم أهنا حمدودة النطاق من وجهة نظر األرسي منترشة، 

 املبحوة  

 

 ةانًياـ منه  الدراسة:

نبري بعبارة منه  الدراسة إىل أسلوب تقيص الظاهرة 

التي نحن بصدد دراستها، وطرق سرب أغوارها للوصود إىل 

نتاج  تساعدنا يف فهمها وحتليل خمتلف جوانبها، وبام أ  هذه 

ساس جغرايف( فإ  الدراسة شملت مدينة الرياض )عىل أ

منهجها كا  املس  االجتامعي بالعينة، وقد أشار نوري 

( إىل أ  هذا املنه  مخجم جًدا يف البحوث التي تغطي 8244)

 جمتمًعا كبرًيا يتم سحب عينة ممرلة منه 
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 ةالًراـ جمتمع وعينة الدراسة: 

يتكو  جمتمع الدراسة من مجيع شباب مدينة الرياض ممن 

( عاًما، وقد تم 82( إىل أقل من )45هم ما ب  )ترتاوح أعامر

اعتامد هذا التصنيف وفًقا لتصنيف اهليئة العامة لإلحصاء 

باململكة العربية السعودية، الوارد يف التعداد العام للسكا  

أحدث إحصاجية رسمية م، والذي يعد 8242واملساكن لعام 

نة معلنة ألعداد سكا  اململكة، وبلغ عدد السكا  يف مدي

( سنة ما جمموعه  82و 45الرياض ممن ترتاوح أعامرهم ب  )

( مواطن ومواطنة )اهليئة العامة لإلحصاء، 452585733)

(  وقد تم سحب عينة عبواجية ممرلة من البباب 8282

( مفردة، وذلك عند 854والبابات يف مدينة الرياض بلغت )

  %( 6%( وهامش سطاء يبلغ )25مستوى ةقة )

 

 )االستبيا (: الدراسةاة سامًساـ أد

تم تصميم استبيا  اشتمل عىل جمموعة منتقاة من األسئلة 

املغلقة ذات اخليارات اجلاهزة، وهي األسئلة التي تم 

اشتقاقها من أهداف وتساؤالت الدراسة هبدف مجع 

معلومات حود العوامل االقتصادية والتقنية املسببة للعنف 

يف األرسة السعودية من وجهة نظر املبحوة  واملبحوةات، 

تم تذييل االستبيا  بسؤاد مفتوح حتى يتمكن  وقد

املبحوةو  واملبحوةات من إبداء آراجهم حود بعض النقاط 

 التي ربام ل تِرد يف األسئلة املغلقة  

تم بناء أداة لتحقيق أهداف الدراسة حيث توزعت 

 عبارات أداة الدراسة عىل حمورين:

العوامل االقتصادية املُسببة للعنف يف   4

( 41األرسة السعودية  ويتكو  املحور من )

 عبارة 

العوامل التقنية املُسببة للعنف يف األرسة  8

 ( عبارات 5السعودية  ويتكو  املحور من )

 
 سادًساـ الصدق والربات:

 أ  صدق أداة الدراسة:

 ) الصدق الظاهري )صدق املحكم 

لظاهري، هبدف التأكد من مدى تم استخدام الصدق ا

صخحية أدوات الدراسة ومخءمتها ألغراض البحث، وذلك 

من سخد عرضها يف صورهتا األولية عىل جمموعة من 

املحكم  من األساتذة املختص  إلبداء الرأي فيام يتعلق 

بمدى مناسبة العبارات، وإدساد التعديخت الخزمة، سواء 

 الصياغة   باحلذف أو اإلضافة أو إعادة

 :صدق االتساق الداسيل 

يقصد باالتساق الداسيل مدى اتساق كل فقرة من 

الفقرات مع املحور الذي تنتمي إليه هذه الفقرة، وعليه فقد 

تم حساب معامخت ارتباط بريسو  ب  درجة كل فقرة 

والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه، واجلداود التالية 

 الداسيل ألدوات الدراسة  توض  نتاج  صدق االتساق

 

 
 (: صدق االتساق الداسيل ألداة الدراسة4جدود )

 العبارة املحور

معامل 

ارتباط 

 بريسو 

مستوى 

 الداللة

العوامل 

االقتصادية 

املُسببة 

للعنف يف 

األرسة 

 السعودية

بخل الزوج وتقتريه عىل 4

  الزوجة أو األبناء
.556** .000 

عدم إفصاح الزوج لزوجته 8

  كمية دسله وما يمتلكعن 
.604** .000 

االستهخك التفاسري من قبل 8

  الزوجة أو األبناء
.645** .000 

كررة املتطلبات املادية ألفراد 1

  األرسة
.724** .000 

 000. **662.  كررة الديو  عىل األرسة5

 000. **684.  انخفاض دسل األرسة6

استخف الزوج  حود 7

  مرصوفات األرسة
.705** .000 

تنصل الزوجة املوظفة من 3

  املساهمة يف نفقات األرسة
.624** .000 

إنفاق الزوج عىل أقاربه 2

  بصورة ترري غرية زوجته
.608** .000 

إنفاق الزوجة عىل أقارهبا 42

  بصورة ترري حنق الزوج
.623** .000 

استيخء الزوج عىل راتب 44

  زوجته املوظفة
.536** .000 

مستوى أرسيت  استخف48

  االزوج  اقتصاديً 
.612** .000 

عدم سفر العاجلة سخد فرتة 48

  اإلجازات للرتفيه
.583** .000 

عدم وجود عاملة منزلية 41

  باألرسة
.523** .000 
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 العبارة املحور

معامل 

ارتباط 

 بريسو 

مستوى 

 الداللة

العوامل 

التقنية 

املُسببة 

للعنف يف 

األرسة 

 السعودية

كررة استخدام الزوجة أو 4

  الزوج للهاتف أو اجلواد
.743** .000 

استخدام الزوجة أو الزوج 8

النت ومواقع التواصل 

  االجتامعي

.841** .000 

كررة استخدام األبناء للنت 8

  ومواقع التواصل االجتامعي
.854** .000 

كررة استخدام البنات للنت 1

  ومواقع التواصل االجتامعي
.829** .000 

عدم امتخك بعض األبناء أو 5

البنات ألجهزة جواد أو الب 

  توب

.503** .000 

  2.24** دالة إحصاجية عند مستوى داللة 

 
( أ  عبارات كل حمور من حماور األداة 4يتض  من اجلدود رقم )

، بالدرجة 2.24ترتبط ارتباًطا ذا داللة إحصاجية عند مستوى داللة 

الكلية ملحاورها، حيث تراوحت معامخت االرتباط هلذه الفقرات ب  

وهذا يبري لوجود صدق اتساق داسيل ب  ( 2.222( و)2.551)

 فقرات أداة الدراسة 

 

 ب  ةبات أداة الدراسة:

هناك العديد من الطرق التي يمكن من سخهلا قياس 

ةبات أداة الدراسة، ويف هذه الدراسة تم استخدام معامل 

حلساب ةبات األداة،  Cronbach's Alphaكرونباخ  -ألفا

معامل ألفا كرونباخ ملحاور أداة ( يب  قيم 8واجلدود رقم )

 الدراسة 

 

 كرونباخ ملحاور أداة الدراسة-(: معامل ألفا8جدود )

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات املحور

 2.378 41 املحور األود

 2.327 5 املحور الراين

كرونباخ لكامل -( أ  قيمة معامل ألفا8يتض  من اجلدود رقم )

( ولعبارات املحور الراين 2.378)عبارات املحور األود بلغت 

 (، ويبري ذلك لوجود ةبات مرتفع ألداة الدراسة 2.327)

 
 سابًعاـ مراحل بناء االستبيا :

 -بداية  –يف ضوء أهداف الدراسة وتساؤالهتا تم   4

وضع أسئلة تتعلق باملتغريات الرجيسة التي يكرر 

استخدامها يف البحوث التي قد يكو  هلا عخقة 

العنف األرسي وهي متغريات مستقلة بمستوى 

)أسباب( شملت: اجلنس، والعمر، وعدد األبناء، 

واملستوى التعليمي، واملهنة، والدسل البهري، 

وملكية املسكن، وعدد الغرف يف املسكن )بحكم أ  

الدراسات السابقة أةبتت وجود عخقة ذات داللة ب  

 االزدحام يف املسكن ومستوى العنف فيه( 

طوة الحقة، حرص العوامل االقتصادية تم يف س  8

والتقنية املسببة للعنف، املحتملة والباجعة يف األرسة 

السعودية، وذلك بعد عقد ةخث جلسات ملقابخت 

( باحًرا يف مرحلة املاجستري، 46بؤرية مركزة مع )

ختصص سدمة اجتامعية وعلم اجتامع بجامعة امللك 

تملة سعود، وقد تسنى حرص معظم األسباب املح

ومناقبتها مع الباحر  بأسلوب العصف الذهني، 

 بعد تنميطها وفرزها إىل أسباب اقتصادية وتقنية 

ويف سطوة هناجية، تم تصميم استبيا  أول، سضع   8

للمراجعة والتنقي  عدة مرات، ةم سضع للتحكيم 

من قبل بعض املختص  للتأكد من صخحيته وأ  

راسة، وأنه أسئلته بالفعل جتيب عن تساؤالت الد

يمكن التعويل عىل نتاججه الحًقا، وقد جرى استبار 

االستبيا  عىل جمموعة صغرية من املتطوع ، إىل 

تعديل بعض أسئلته لتوسي الدقة والوضوح وحتقيق 

 أهداف البحث 

 
 ةامنًاـ املعاجلة اإلحصاجية:

معظم بيانات هذه الدراسة كمية، اعتامًدا عىل استبيا  

الدراسة، وترد بصيغة جداود بسيطة ومركبة تم رشحها 

وحتليلها واستخخص نتاججها  وقد تم هبذا اخلصوص 

  spssاستخدام احلزمة اإلحصاجية 

 

 نتاج  الدراسة ومناقبتها

 سصاجص عينة الدراسة:

 
ملفردات الدراسة من البباب يف مدينة (: اخلصاجص العامة 8جدود رقم )

 الرياض

 النسبة املئوية التكرار اجلنس

 52.6 487 ذكر
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 12.2 488 أنرى

 2.1 4 ل جيب

 422.2 854 املجموع

   العمر

 48.2 85 سنة 82أقل من -45

 58.2 488 سنة 85أقل من -82

 84.5 72 سنة 82أقل من -85

 4.6 1 ل جيب

 422.2 854 املجموع

   املؤهل التعليمي

 47.5 11 دو  اجلامعي

 34.8 821 جامعي فام فوق

 4.8 8 ل جيب

 422.2 854 املجموع

%( والبابات 52.6( أ  نسبة البباب )8يتض  من اجلدود رقم )

%( من أفراد العينة شبه متساوية مع زيادة طفيفة لعدد البباب بزيادة 12)

أربعة شباب أكرر من عدد البابات، يف ح  أ  مفردة واحدة فقط ل حتدد 

%( ترتاوح 58جنسها  كاًم وُيبّ  أ  أكرر من نصف مفردات العينة )

%( 84.5سنة، يف ح  حوال ةلث العينة ) 85وأقل من  82هم ب  أعامر

سنة، يليهم أوالجك البباب الذين  82وأقل من  85ترتاوح أعامرهم ب  

%(، يف 48.2سنة وبنسبة قدرها ) 82وأقل من  45ترتاوح أعامرهم ب  

ح  ل ُيفص  أربعة من مفردات العينة عن أعامرهم حيث بلغت نسبتهم 

يتض  من اجلدود أ  نسبة الغالبية العظمى من أفراد العينة %(  و4.6)

%( هم ممن يدرسو  يف املرحلة اجلامعية وما فوق، يف ح  أ  ما 34.8)

%( من أفراد العينة مستواهم التعليمي دو  اجلامعي، يف 47.5نسبته )

ح  أ  ةخث مفردات ل حيددوا مستواهم التعليمي؛ حيث بلغت نسبتهم 

(4.8  )% 

 

 اإلجابة عن تساؤالت الدراسة:

 أواًلـ نتاج  التساؤد األود:

 

 البباب(: العوامل االقتصادية املُسببة للعنف يف األرسة السعودية من وجهة نظر 1جدود رقم )

 العبارة م

 املجموع اضعيف جدً  ضعيف قوي اقوي جدً 

 الرتتيب
 % ت % ت % ت % ت

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

 4 2.64 8.68 %2.1 4 %5.6 41 %85.5 61 %63.5 478 بخل الزوج وتقتريه عىل الزوجة أو األبناء 4

 8 2.73 8.17 %8.3 7 %2.6 81 %85.2 65 %64.3 455 استيخء الزوج عىل راتب زوجته املوظفة 44

 8 2.75 8.15 %4.6 1 %44.8 83 %87.5 62 %52.3 452 كررة الديو  عىل األرسة 5

2 
إنفاق الزوج عىل أقاربه بصورة ترري غرية 

 زوجته
442 11.5% 27 82.8% 82 44.7% 44 1.5% 8.81 2.38 1 

 5 2.38 8.88 %8.3 7 %47.8 18 %81.1 36 %15.6 441 انخفاض دسل األرسة 6

8 
االستهخك التفاسري من قبل الزوجة أو 

 األبناء
427 18.6% 27 83.6% 14 46.8% 6 8.1% 8.88 2.32 6 

 7 2.73 8.82 %8.1 6 %41.2 87 %18.6 426 %12.8 422 كررة املتطلبات املادية ألفراد األرسة 1

42 
إنفاق الزوجة عىل أقارهبا بصورة ترري حنق 

 الزوج
428 14.7% 25 83.5% 86 41.6% 48 5.8% 8.47 2.37 3 

 2 2.76 8.22 %8.1 6 %47.2 15 %13.8 484 %84.5 72 استخف الزوج  حود مرصوفات األرسة 7

8 
عدم إفصاح الزوج لزوجته عن كمية دسله 

 وما يمتلك
21 87.5% 37 81.7% 52 88.5% 44 1.1% 8.25 2.32 42 

3 
املساهمة يف نفقات تنصل الزوجة املوظفة من 

 األرسة
78 82.8% 448 11.3% 58 82.3% 48 5.8% 8.23 2.31 44 

 48 2.26 8.32 %42.5 86 %85.2 61 %86.1 22 %87.4 67 استخف مستوى أرسيت الزوج  اقتصاديا 48

48 
عدم سفر العاجلة سخد فرتة اإلجازات 

 للرتفيه
58 82.7% 63 87.4% 23 82.2% 88 48.4% 8.55 2.26 48 

 41 4.21 8.87 %84.2 55 %82.2 23 %42.4 13 %42.2 52 عدم وجود عاملة منزلية باألرسة 41

 - 2.38 8.42 املتوسط احلسايب العام 

( العوامل االقتصادية املُسببة للعنف يف 1يوض  اجلدود رقم )

األرسة السعودية من وجهة نظر البباب؛ حيث بلغ املتوسط احلسايب 

(، وهي قيمة 2.38( وبانحراف معياري عام بلغت قيمته )8.42العام )

تقع يف الفئة الرالرة لفئات املقياس املتدرج الرباعي )سبب قوي( ما يبري 

ة أفراد عينة الدراسة عىل أ  العوامل االقتصادية املذكورة ُتعدُّ إىل موافق

سبًبا قوًيا للعنف يف األرسة السعودية، كام يتض  من اجلدود أ  هناك 

تباينًا يف درجة موافقة أفراد عينة الدراسة عىل عبارات السؤاد األود؛ إذ 

ا ب  بّينت االستجابات أ  متوسطات موافقتهم عىل العبارات تراوحت م
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(، وهي متوسطات تقع ب  الفئة الرانية والرابعة 8.68( إىل )8.87)

لفئات املقياس املتدرج الرباعي التي تبري إىل ما ب  درجة )سبب 

ضعيف( و )سبب قوي جًدا(، وهذا يدد عىل تباين يف إجابات أفراد عينة 

ة؛ الدراسة حود العوامل االقتصادية املُسببة للعنف يف األرسة السعودي

 فهي إما أ  تكو  سبًبا ضعيًفا أو سبًبا قوًيا أو سبًبا قوًيا جًدا  

كام تم ترتيب عبارات السؤاد األود تنازلًيا حسب موافقة أفراد 

 العينة من البباب وفًقا ألعىل متوسط حسايب، وهي كام ييل:

جاءت عبارة )بخل الزوج وتقتريه عىل الزوجة أو األبناء( بمتوسط  4

 ( 2.64وانحراف معياري )( 8.68حسايب )

جاءت عبارة )استيخء الزوج عىل راتب زوجته املوظفة( بمتوسط  8

 ( 2.73( وانحراف معياري )8.17حسايب )

( 8.15جاءت عبارة )كررة الديو  عىل األرسة( بمتوسط حسايب ) 8

 ( 2.75وانحراف معياري )

جاءت عبارة )إنفاق الزوج عىل أقاربه بصورة ترري غرية زوجته(  1

 ( 2.38( وانحراف معياري )8.81وسط حسايب )بمت

( 8.88جاءت عبارة )انخفاض دسل األرسة( بمتوسط حسايب ) 5

 ( 2.38وانحراف معياري )

وأسرًيا، جاءت عبارة )عدم وجود عاملة منزلية باألرسة( بمتوسط  6

 ( 4.21( وانحراف معياري )8.87حسايب )

 
 ةانًياـ نتاج  التساؤد الراين:

 

 (: العوامل االقتصادية املُسببة للعنف يف األرسة السعودية من وجهة نظر البباب الذكور5جدود رقم )

 العبارة م

 املجموع اضعيف جدً  ضعيف قوي اقوي جدً 

 الرتتيب
 % ت % ت % ت % ت

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

 4 2.68 8.56 %2.2 2 %7.4 2 %82.2 83 %68.2 32 عىل الزوجة أو األبناءبخل الزوج وتقتريه  4

 8 2.75 8.12 %4.6 8 %44.2 41 %81.1 84 %68.2 32 كررة الديو  عىل األرسة 5

 8 2.75 8.18 %4.6 8 %44.2 41 %82.2 83 %57.5 78 استيخء الزوج عىل راتب زوجته املوظفة 44

 1 2.34 8.83 %8.1 8 %45.4 42 %81.2 11 %17.6 62 انخفاض دسل األرسة 6

 5 2.38 8.85 %1.2 5 %48.7 46 %87.8 17 %16.2 53 إنفاق الزوج عىل أقاربه بصورة ترري غرية زوجته 2

42 
إنفاق الزوجة عىل أقارهبا بصورة ترري حنق 

 الزوج
51 18.8% 52 12.2% 46 48.3% 5 1.2% 8.88 2.38 6 

 7 2.72 8.43 %8.1 8 %46.2 82 %18.1 58 %82.8 12 ألفراد األرسةكررة املتطلبات املادية  1

 3 2.72 8.47 %8.1 8 %46.5 84 %18.5 51 %83.6 12 االستهخك التفاسري من قبل الزوجة أو األبناء 8

 2 2.78 8.26 %2.3 4 %84.8 87 %13.3 68 %82.4 87 استخف الزوج  حود مرصوفات األرسة 7

3 
املوظفة من املساهمة يف نفقات تنصل الزوجة 

 األرسة
18 88.8% 55 18.7% 88 47.5% 7 5.6% 8.25 2.36 42 

8 
عدم إفصاح الزوج لزوجته عن كمية دسله وما 

 يمتلك
12 84.5% 14 88.8% 12 84.5% 6 1.7% 8.24 2.22 44 

 48 2.33 8.22 %6.8 3 %85.1 88 %12.5 54 %87.3 85 استخف مستوى أرسيت الزوج  اقتصاديا 48

 48 2.22 8.61 %7.2 42 %12.2 58 %82.7 82 %82.5 86 عدم سفر العاجلة سخد فرتة اإلجازات للرتفيه 48

 41 4.25 8.82 %88.2 83 %83.6 12 %43.4 88 %84.8 87 عدم وجود عاملة منزلية باألرسة 41

 - 2.38 8.44 املتوسط احلسايب العام 

( العوامل االقتصادية املُسببة للعنف يف 5يوض  اجلدود رقم )

األرسة السعودية من وجهة نظر الذكور؛ حيث بلغ املتوسط احلسايب العام 

(، وهي قيمة تقع 2.38( وبانحراف معياري عام بلغت قيمته )8.44)

باعي )سبب قوي( ما يبري إىل يف الفئة الرالرة لفئات املقياس املتدرج الر

موافقة أفراد عينة الدراسة عىل أ  العوامل االقتصادية املذكورة ُتعدُّ سبًبا 

قوًيا للعنف يف األرسة السعودية، كام يتض  من اجلدود أ  هناك تبايًنا يف 

درجة موافقة أفراد عينة الدراسة عىل عبارات السؤاد األود؛ إذ بّينت 

ت موافقتهم عىل العبارات تراوحت ما ب  االستجابات أ  متوسطا

(، وهي متوسطات تقع ب  الفئة الرانية والرابعة 8.56(إىل )8.82)

لفئات املقياس املتدرج الرباعي التي تبري إىل ما ب  درجة )سبب 

ضعيف( و )سبب قوي جًدا(، وهذا يدد عىل تباين يف إجابات فئة 

املُسببة للعنف يف األرسة  البباب من الذكور حود العوامل االقتصادية

 السعودية؛ فهي إما أ  تكو  سبًبا ضعيًفا أو سبًبا قوًيا أو سبًبا قوًيا جًدا 

كام تم ترتيب عبارات السؤاد الراين تنازلًيا حسب موافقة أفراد العينة 

 من البباب وفًقا ألعىل متوسط حسايب، وهي كام ييل:

أو األبناء( بمتوسط  جاءت عبارة )بخل الزوج وتقتريه عىل الزوجة 4

 ( 2.68( وانحراف معياري )8.56حسايب )

( 8.12جاءت عبارة )كررة الديو  عىل األرسة( بمتوسط حسايب ) 8

 ( 2.75وانحراف معياري )

جاءت العبارة )استيخء الزوج عىل راتب زوجته املوظفة( بمتوسط  8

 ( 2.75( وانحراف معياري )8.18حسايب )

( 8.83ألرسة( بمتوسط حسايب )جاءت العبارة )انخفاض دسل ا 1

 ( 2.34وانحراف معياري )

جاءت العبارة )إنفاق الزوج عىل أقاربه بصورة ترري غرية زوجته(  5

 ( 2.38( وانحراف معياري )8.85بمتوسط حسايب )
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وأسرًيا، جاءت العبارة )عدم وجود عاملة منزلية باألرسة( بمتوسط  6

 ( 4.25( وانحراف معياري )8.82حسايب )

 

 ةالرًا: نتاج  التساؤد الرالث 

 

 (: العوامل االقتصادية املُسببة للعنف يف األرسة السعودية من وجهة نظر البباب االناث6جدود رقم )

 العبارة م

 املجموع اضعيف جدً  ضعيف قوي اقوي جدً 

 الرتتيب
 % ت % ت % ت % ت

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

 4 2.52 8.63 %2.3 4 %1.4 5 %84.4 86 %71.2 24 بخل الزوج وتقتريه عىل الزوجة أو األبناء 4

 8 2.34 8.52 %1.4 5 %3.4 42 %84.4 86 %66.7 38 استيخء الزوج عىل راتب زوجته املوظفة 44

 8 2.76 8.18 %4.6 8 %44.1 41 %82.4 87 %56.2 72 كررة الديو  عىل األرسة  5

 1 2.34 8.87 %8.1 8 %45.1 42 %85.2 18 %17.8 53 االستهخك التفاسري من قبل الزوجة أو األبناء 8

 5 2.77 8.81 %8.1 8 %48.2 46 %18.4 58 %14.5 54 كررة املتطلبات املادية ألفراد األرسة 1

 6 2.38 8.88 %5.2 6 %42.3 48 %12.3 12 %18.8 58 إنفاق الزوج عىل أقاربه بصورة ترري غرية زوجته 2

8 
عدم إفصاح الزوج لزوجته عن كمية دسله وما 

 يمتلك
51 18.2% 16 87.1% 43 41.6% 5 1.4% 8.84 2.31 7 

 3 2.36 8.43 %8.8 1 %42.5 81 %88.8 14 %18.2 51 انخفاض دسل األرسة 6

 2 2.32 8.48 %1.4 5 %48.3 47 %13.2 52 %81.4 18 استخف الزوج  حود مرصوفات األرسة 7

42 
إنفاق الزوجة عىل أقارهبا بصورة ترري حنق 

 الزوج
12 12.5% 15 87.8% 42 45.7% 3 6.6% 8.48 2.24 42 

3 
تنصل الزوجة املوظفة من املساهمة يف نفقات 

 األرسة
84 85.8% 57 16.8% 82 88.6% 6 1.2% 8.28 2.38 44 

 48 4.28 8.74 %45.2 43 %85.3 84 %88.5 82 %86.7 88 استخف مستوى أرسيت الزوج  اقتصاديا 48

 48 4.28 8.17 %43.7 88 %86.6 15 %88.6 82 %84.4 86 عدم سفر العاجلة سخد فرتة اإلجازات للرتفيه 48

 41 4.28 8.86 %88.2 87 %82.2 13 %82.8 85 %43.7 88 عدم وجود عاملة منزلية باألرسة 41

 - 2.35 8.42 املتوسط احلسايب العام 

( العوامل االقتصادية املُسببة للعنف يف 6يوض  اجلدود رقم )

األرسة السعودية من وجهة نظر االناث؛ حيث بلغ املتوسط احلسايب العام 

(، وهي قيمة تقع 2.35( وبانحراف معياري عام بلغت قيمته )8.42)

الرباعي )سبب قوي( ما يبري إىل يف الفئة الرالرة لفئات املقياس املتدرج 

موافقة أفراد عينة الدراسة عىل أ  العوامل االقتصادية املذكورة ُتعدُّ سبًبا 

قوًيا للعنف يف األرسة السعودية، كام يتض  أ  هناك تبايًنا يف درجة موافقة 

أفراد عينة الدراسة عىل عبارات السؤاد األود؛ إذ بّينت االستجابات أ  

(إىل 8.86تهم عىل العبارات تراوحت ما ب  )متوسطات موافق

(، وهي متوسطات تقع ب  الفئة الرانية والرابعة لفئات املقياس 8.63)

املتدرج الرباعي التي تبري إىل ما ب  درجة )سبب ضعيف( و )سبب 

قوي جًدا(، وهذا يدد عىل تباين يف إجابات فئة البباب من اإلناث حود 

بة للعنف يف األرسة السعودية؛ فهي إما أ  تكو  العوامل االقتصادية املُسب

 سبًبا ضعيًفا أو سبًبا قوًيا أو سبًبا قوًيا جًدا 

كام تم ترتيب عبارات السؤاد الرالث تنازلًيا حسب موافقة أفراد 

العينة من اإلناث وفًقا ألعىل متوسط حسايب، ووفًقا ألقل انحراف 

 كام ييل:معياري عند تساوي قيم املتوسط احلسايب وهي 

جاءت العبارة )بخل الزوج وتقتريه عىل الزوجة أو األبناء( بمتوسط  4

 ( 2.52( وانحراف معياري )8.63حسايب )

جاءت العبارة )استيخء الزوج عىل راتب زوجته املوظفة( بمتوسط  8

 ( 2.34( وانحراف معياري )8.52حسايب )

( 8.18جاءت العبارة )كررة الديو  عىل األرسة ( بمتوسط حسايب ) 8

 ( 2.76وانحراف معياري )

جاءت العبارة )االستهخك التفاسري من قبل الزوجة أو األبناء(  1

 ( 2.34( وانحراف معياري )8.87بمتوسط حسايب )

جاءت العبارة )كررة املتطلبات املادية ألفراد األرسة( بمتوسط حسايب  5

 ( 2.77( وانحراف معياري )8.81)

عاملة منزلية باألرسة( بمتوسط  واسرًيا، جاءت العبارة )عدم وجود 6

 ( 4.28( وانحراف معياري )8.86حسايب )
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 رابعًا: نتاج  التساؤد الرابع 

 

 (: العوامل التقنية املُسببة للعنف يف األرسة السعودية من وجهة نظر البباب7جدود رقم )

 العبارة م

 املجموع اضعيف جدً  ضعيف قوي اقوي جدً 

 الرتتيب
 % ت % ت % ت % ت

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

 4 2.31 8.42 %8.8 3 %82.7 58 %82.2 23 %87.4 28 كررة استخدام الزوجة أو الزوج للهاتف أو اجلواد 47

46 
كررة استخدام البنات لألنرتنت ومواقع التواصل 

 االجتامعي
76 82.5% 35 81.4% 66 86.5% 88 3.3% 8.36 2.25 8 

43 
استخدام الزوجة أو الزوج لألنرتنت ومواقع 

 التواصل االجتامعي
77 82.7% 35 88.2% 66 86.8% 88 2.8% 8.36 2.26 8 

45 
كررة استخدام األبناء لألنرتنت ومواقع التواصل 

 االجتامعي
63 87.8% 35 81.2% 77 82.3% 82 3.2% 8.32 2.28 1 

42 
األبناء أو البنات ألجهزة جواد عدم امتخك بعض 

 أو الب توب
63 87.1% 65 86.8% 22 86.8% 85 42.4% 8.74 2.23 5 

  2.28 8.37 املتوسط احلسايب العام 

( العوامل التقنية املُسببة للعنف يف األرسة 7يوض  اجلدود رقم )

املتوسط احلسايب العام السعودية من وجهة نظر البباب؛ حيث بلغ 

(، وهي قيمة تقع 2.28( وبانحراف معياري عام بلغت قيمته )8.37)

يف الفئة الرالرة لفئات املقياس املتدرج الرباعي )سبب قوي( ما يبري إىل 

موافقة أفراد عينة الدراسة عىل أ  العوامل التقنية املذكورة ُتعدُّ سبًبا قوًيا 

بّينت االستجابات أ  متوسطات  للعنف يف األرسة السعودية  كام

(، وهي 8.42( إىل )8.74موافقتهم عىل العبارات تراوحت ما ب  )

متوسطات تقع يف الفئة الرالرة من فئات املقياس املتدرج الرباعي التي 

تبري إىل )سبب قوي(، وهذا يدد عىل توافق يف إجابات أفراد العينة من 

لعنف يف األرسة السعودية، أ  مجيع البباب حود العوامل التقنية املُسببة ل

العوامل املذكورة يف اجلدود السابق سبب قوي للعنف يف األرسة 

السعودية، وهذا ما أكدته نتاج  التساؤد اخلامس اخلاصة بالذكور من 

 أفراد العينة، ونتاج  التساؤد السادس اخلاصة باإلناث من أفراد العينة 

تنازلًيا حسب موافقة أفراد كام تم ترتيب عبارات السؤاد الرابع 

العينة من البباب وفًقا ألعىل متوسط حسايب، ووفًقا ألقل انحراف 

 معياري عند تساوي قيم املتوسط احلسايب وهي كام ييل:

جاءت العبارة )كررة استخدام الزوجة أو الزوج للهاتف أو اجلواد(  4

 ( 2.31( وانحراف معياري )8.42بمتوسط حسايب )

ررة استخدام البنات لألنرتنت ومواقع التواصل جاءت العبارة )ك 8

 ( 2.25( وانحراف معياري )8.36االجتامعي( بمتوسط حسايب )

جاءت العبارة )استخدام الزوجة أو الزوج لألنرتنت ومواقع  8

( وانحراف معياري 8.36التواصل االجتامعي( بمتوسط حسايب )

(2.26 ) 

ومواقع التواصل  جاءت العبارة )كررة استخدام األبناء لإلنرتنت 1

 ( 2.28( وانحراف معياري )8.32االجتامعي( بمتوسط حسايب )

جاءت العبارة )عدم امتخك بعض األبناء أو البنات ألجهزة جواد أو  5

 ( 2.23( وانحراف معياري )8.74الب توب( بمتوسط حسايب )

 
 سامسًا: نتاج  التساؤد اخلامس 

 

 (: العوامل التقنية املُسببة للعنف يف األرسة السعودية من وجهة نظر البباب الذكور3رقم )جدود 

 العبارة م

 املجموع اضعيف جدً  ضعيف قوي اقوي جدً 

 الرتتيب
 % ت % ت % ت % ت

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

 4 2.76 8.82 %2.3 4 %43.4 88 %12.2 58 %12.8 54 كررة استخدام الزوجة أو الزوج للهاتف أو اجلواد 47

46 
كررة استخدام البنات لألنرتنت ومواقع التواصل 

 االجتامعي
17 87.8% 12 83.2% 81 42.2% 6 1.3% 8.22 2.37 8 

43 
نرتنت ومواقع استخدام الزوجة أو الزوج لإل

 التواصل االجتامعي
17 87.2% 18 88.2% 88 85.8% 5 8.2% 8.21 2.32 8 

45 
استخدام األبناء لألنرتنت ومواقع التواصل كررة 

 االجتامعي
86 83.8% 54 12.8% 81 86.3% 6 1.7% 8.28 2.36 1 

42 
عدم امتخك بعض األبناء أو البنات ألجهزة جواد 

 أو الب توب
88 85.1% 81 87.2% 13 83.4% 48 2.5% 8.63 2.26 5 

 - 2.37 8.22 املتوسط احلسايب العام 
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( العوامل التقنية املُسببة للعنف يف األرسة 3يوض  اجلدود رقم )

السعودية من وجهة نظر الذكور؛ حيث بلغ املتوسط احلسايب العام 

(، وهي قيمة تقع 2.37( وبانحراف معياري عام بلغت قيمته )8.22)

ي )سبب قوي( ما يبري إىل يف الفئة الرالرة لفئات املقياس املتدرج الرباع

موافقة أفراد عينة الدراسة عىل أ  العوامل التقنية املذكورة ُتعدُّ سبًبا قوًيا 

للعنف يف األرسة السعودية  كام بّينت االستجابات أ  متوسطات 

(، وهي 8.82( إىل )8.63موافقتهم عىل العبارات تراوحت ما ب  )

قياس املتدرج الرباعي التي تبري متوسطات تقع يف الفئة الرالرة لفئات امل

إىل )سبب قوي(، وهذا يدد عىل توافق يف إجابات أفراد العينة من الذكور 

حود عبارات التساؤد يوض  أ  العوامل التقنية املذكورة سبًبا قوًيا يؤدي 

 للعنف يف األرسة السعودية 

كام تم ترتيب عبارات السؤاد اخلامس تنازلًيا حسب موافقة أفراد 

 ينة من الذكور وفًقا ألعىل متوسط حسايب، وهي كام ييل:الع

جاءت العبارة )كررة استخدام الزوجة أو الزوج للهاتف أو اجلواد(  4

 ( 2.76( وانحراف معياري )8.82بمتوسط حسايب )

جاءت العبارة )كررة استخدام البنات لإلنرتنت ومواقع التواصل  8

 ( 2.37اري )( وانحراف معي8.22االجتامعي( بمتوسط حسايب )

جاءت العبارة )استخدام الزوجة أو الزوج لإلنرتنت ومواقع  8

( وانحراف معياري 8.21التواصل االجتامعي( بمتوسط حسايب )

(2.32 ) 

جاءت العبارة )كررة استخدام األبناء لإلنرتنت ومواقع التواصل  1

 ( 2.36( وانحراف معياري )8.28االجتامعي( بمتوسط حسايب )

دم امتخك بعض األبناء أو البنات ألجهزة جواد أو جاءت العبارة )ع 5

 ( 2.26( وانحراف معياري )8.63الب توب( بمتوسط حسايب )

 

 سادًساـ نتاج  التساؤد السادس:

 

 (: العوامل التقنية املُسببة للعنف يف األرسة السعودية من وجهة نظر البباب اإلناث2جدود رقم )

 العبارة م

 املجموع اضعيف جدً  ضعيف قوي اقوي جدً 

 الرتتيب
 % ت % ت % ت % ت

املتوسط 

 احلسايب

االنحراف 

 املعياري

 4 2.22 8.22 %5.7 7 %88.6 82 %86.6 15 %81.4 18 كررة استخدام الزوجة أو الزوج للهاتف أو اجلواد 47

42 
عدم امتخك بعض األبناء أو البنات ألجهزة جواد 

 الب توبأو 
86 82.3% 84 85.6% 14 88.2% 48 42.7% 8.71 4.22 8 

45 
كررة استخدام األبناء لألنرتنت ومواقع التواصل 

 االجتامعي
88 86.8% 81 87.2% 18 81.1% 41 44.5% 8.62 2.22 8 

43 
استخدام الزوجة أو الزوج لألنرتنت ومواقع 

 التواصل االجتامعي
82 81.1% 18 81.4% 88 86.3% 43 41.6% 8.63 4.22 1 

46 
كررة استخدام البنات لألنرتنت ومواقع التواصل 

 االجتامعي
82 88.3% 86 82.5% 14 88.6% 46 48.4% 8.61 2.22 5 

 - 2.23 8.75 املتوسط احلسايب العام 

( العوامل التقنية املُسببة للعنف يف األرسة 2يوض  اجلدود رقم )

السعودية من وجهة نظر اإلناث؛ حيث بلغ املتوسط احلسايب العام 

(، وهي قيمة تقع 2.23( وبانحراف معياري عام بلغت قيمته )8.75)

يف الفئة الرالرة لفئات املقياس املتدرج الرباعي )سبب قوي( ما يبري إىل 

ا قوًيا موافقة أفراد عينة الدراسة عىل أ  العوامل التقنية املذكورة ُتعدُّ سببً 

للعنف يف األرسة السعودية  كام بّينت االستجابات أ  متوسطات 

(، وهي 8.22( إىل )8.61موافقتهم عىل العبارات تراوحت ما ب  )

متوسطات تقع يف الفئة الرالرة لفئات املقياس املتدرج الرباعي التي تبري 

ناث إىل )سبب قوي(، وهذا يدد عىل توافق يف إجابات أفراد العينة من اإل

حود عبارات التساؤد أ  العوامل التقنية املذكورة سبًبا قوًيا يؤدي للعنف 

 يف األرسة السعودية 

كام تم ترتيب عبارات السؤاد السادس تنازلًيا حسب موافقة أفراد 

 العينة من اإلناث وفًقا ألعىل متوسط حسايب، وهي كام ييل:

للهاتف أو اجلواد( جاءت العبارة )كررة استخدام الزوجة أو الزوج  4

 ( 2.22( وانحراف معياري )8.22بمتوسط حسايب )

جاءت العبارة )عدم امتخك بعض األبناء أو البنات ألجهزة جواد أو  8

 ( 4.22( وانحراف معياري )8.71الب توب( بمتوسط حسايب )

جاءت العبارة )كررة استخدام األبناء لإلنرتنت ومواقع التواصل  8

 ( 2.22( وانحراف معياري )8.62 )االجتامعي( بمتوسط حسايب

جاءت العبارة )استخدام الزوجة أو الزوج لإلنرتنت ومواقع  1

( وانحراف معياري 8.63التواصل االجتامعي( بمتوسط حسايب )

(4.22 ) 

جاءت العبارة )كررة استخدام البنات لإلنرتنت ومواقع التواصل  5

 ( 2.22( وانحراف معياري )8.61االجتامعي( بمتوسط حسايب )

 
 مناقبة وتفسري النتاج :

أوضحت نتاج  الدراسة فيام يتعلق باخلصاجص العامة 

لفئة البباب بمدينة الرياض أ  أكرر من نصف مفردات 

( سنة 85( إىل أقل من )82العينة ترتاوح أعامرهم ما ب  )

%(، كام أ  الغالبية العظمى منهم حاصلو  58بنسبة بلغت )
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%(، 34.8وق بنسبة بلغت )عىل درجة البكالوريوس فام ف

%( منهم يف فلل، كام ويصف 62.7ويسكن ما نسبته )

%( منهم حالة سكنهم بأهنا ممتازة، أما فيام يتعلق 56.6)

%( منهم 61.5باخللفية الرقافية ألرباب أرسهم؛ فإ  )

 يعودو  ملجتمعات حرضية  

كام أوضحت نتاج  الدراسة حود العوامل االقتصادية 

يف األرسة السعودية اتفاق عينة الدراسة من املُسببة للعنف 

اِمل بخل الزوج  البباب من شباب مدينة الرياض عىل أ  ع 

وتقتريه عىل الزوجة أو األبناء هو أكرر العوامل االقتصادية 

املُسببة للعنف يف األرسة السعودية بنسبة مئوية قدرها 

%( من أفراد 68%( من مجيع أفراد العينة، وبنسبة )63.5)

%( من اإلناث، يليه عامل استيخء 71عينة من الذكور، و )ال

%( من أفراد 64.3الزوج عىل راتب زوجته املوظفة بنسبة )

( 8226العينة من البباب، وهذا ما أكدته دراسة الطاهر )

من أ  أكرر أشكاد العنف انتباًرا يف املجتمع األردين ضد 

كام توصلت النساء هو االستيخء عىل راتب الزوجة املوظفة  

الدراسة إىل أ  تنصل الزوجة املوظفة من املساهمة يف نفقات 

األرسة أحد العوامل املسببة للعنف يف األرسة السعودية، 

( حود 8225وتتفق هذه النتيجة مع ما ذهب إليه أبو العزم )

زيادة العنف البدين ضد الزوجة عندما يقل حجم مساهمتها 

لعينة من البباب استلفوا عىل يف نفقات األرسة  إال أ  أفراد ا

عدم وجود عاملة منزلية باألرسة كعامل من العوامل 

االقتصادية امُلسببة للعنف يف األرسة السعودية؛ حيث تباينت 

%(، وسبًبا 42.2استجاباهتم ب  أ  يكو  سبًبا قوًيا جًدا )

%(، وسبًبا ضعيًفا جًدا 82%(، وسبًبا ضعيًفا )42.4قوًيا )

(84.2  )% 

ض  من سخد النظر إىل قيم االنحراف املعياري يف ويت

( اخلاصة بمحور العوامل 6، و5، 1اجلداود رقم )

االقتصادية امُلسببة للعنف يف األرسة السعودية أ  أقل 

انحراف معياري للعبارة )ُبخل الزوج وتقتريه عىل الزوجة أو 

فراد األبناء( مما يدد عىل أهنا أكرر العبارات التي تقاربت آراء أ

العينة حوهلا، وكانت أكرب قيمة لخنحراف املعياري للعبارة 

)عدم وجود عاملة منزلية باألرسة( مما يدد عىل أهنا أكرر 

 عبارة استلف حوهلا أفراد عينة الدراسة 

كام ويتض  من سخد النظر إىل قيم االنحراف املعياري 

ة ( اخلاصة بمحور العوامل التقني2، و3، 7يف اجلداود رقم )

املُسببة للعنف يف األرسة السعودية أ  أقل انحراف معياري 

للعبارة )كررة استخدام الزوجة أو الزوج للهاتف أو اجلواد( 

مما يدد عىل أهنا أكرر العبارات التي تقاربت آراء أفراد العينة 

حوهلا، وكانت أكرب قيمة لخنحراف املعياري للعبارة )عدم 

ألجهزة جواد أو الب توب(  امتخك بعض األبناء أو البنات

 مما يدد عىل أهنا أكرر عبارة استلف حوهلا أفراد عينة الدراسة 

وما يمكن استخخصه هو أ  النتاج  احلالية حمصورة 

بعينة البحث، وهذا النوع من الدراسات حيتاج إىل عينة أكرب 

حجاًم وتكو  ممرلة للمجتمع السعودي بصفة عامة، إال أهنا 

هتامم الباحر  حود أهمية العوامل االقتصادية كافية إلةارة ا

 والتقنية املسببة للعنف األرسي 

 

 التوصيات:

رضورة إقامة برام  توعوية موجهة جلميع أفراد  -

األرسة عن طريق مراكز اإلرشاد األرسي ومؤسسات 

املجتمع املدين، وذلك هبدف الرتكيز عىل أهمية احلوار األرسي 

اخلخفات األرسية، مع الرتكيز عىل الفّعاد كأسلوب حلل 

اجلوانب واحلقوق املالية جلميع أفراد األرسة جتاه بعضهم 

البعض، وأهمية توزيع الوقت داسل املنزد، وهذا ما سرجت 

به نتاج  الدراسة من انبغاد أفراد األرسة بأجهزهتم 

 اإللكرتونية 

رضورة توعية األزواج بحقوق الرشيك اآلسر، وذلك  -

تفعيل برام  ودورات تقدمها املؤسسات احلكومية من سخد 

 ومؤسسات القطاع الرالث 

رضورة أ  تقوم املؤسسات التعليمية احلكومية  -

واألهلية )التعليم العام والتعليم العال( يف اململكة العربية 

السعودية بدروها التوعوي يف توعية أجياد املستقبل بخطورة 

اله والعوامل املؤدية له العنف األرسي، واالبتعاد عن أشك

سواًء كانت اقتصادية أو تقنية، ملا له من خماطر، وتوعيتهم 

 بخطورة آةاره عىل األرسة 

إعداد املزيد من الدراسات واألبحاث العلمية حود  -

العوامل املسببة للعنف األرسي يف املجتمع السعودي مع 

ا الرتكيز عىل العوامل التقنية، وذلك لندرة البحوث يف هذ
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املجاد، مع أهمية توجيه طخب الدراسات العليا يف اجلامعات 

 السعودية للبحث يف هذا املجاد  

 

 شكر وتقدير:

يتوجه الباحث بخالص البكر والتقدير إىل عامدة ووكالة 

اجلامعة للبحث العلمي بجامعة امللك سعود، وملركز 

البحوث لدعمهم املستمر بالتمويل والرعاية للباحر  

م املستمر عىل إجراء البحوث امليدانية، كام أتقدم وتبجيعه

بالبكر اجلزيل والوافر ملركز أبحاث البباب بجامعة امللك 

سعود ملوافقتهم عىل استخدامي للبيانات األولية اخلام 

اخلاصة بالدراسة، والبكر موصود ألم  عام املركز سعادة 

تسهيله األستاذ الدكتور عبداَّلل بن سعد اجلارس عىل تعاونه و

احلصود عىل البيانات واإلحصاءات، وأسرًيا أشكر الباحث 

 باسم موفق حبوبايت عىل جهوده يف مجع وحتليل البيانات 

 

 املراجع

 أواًلـ املراجع العربية:

 القرآ  الكريم 

(  8)ط لسا  العرب(  4221ابن منظور، مجاد الدين )

 دار صادر 

مواجهة العنف ضد (  8225أبو العزم، مجاد مرشف )

)رسالة الزوجات يف إطار املامرسة العامة للخدمة االجتامعية 

ماجستري غري منبورة(  كلية اخلدمة االجتامعية، جامعة 

 حلوا  

املعجم املفصل يف النحو  ( 4228بابستي، عزيزة فواد )

 دار الكتب العلمية  ( 8العريب )ج 

  (8248برنام  األما  األرسي الوطني السعودي )

دراسة العنف األرسي وإيذاء األطفاد يف اململكة العربية 

السعودية: الوعي، اإلجراءات املتبعة، واالحتياجات 

التدريبية ب  العامل  يف املجاالت املختلفة املرتبطة بظاهريت 

برنام  األما   العنف األرسي والعنف ضد األطفاد 

رس الوطني السعودي، البؤو  الصحية بوزارة احل االرسي

 الوطني، اململكة العربية السعودية 

(  8243برنام  األما  األرسي الوطني السعودي )

  م8243التقرير السنوي لربنام  األما  األرسي لعام 

برنام  األما  األرسي الوطني السعودي، البؤو  الصحية 

 بوزارة احلرس الوطني، اململكة العربية السعودية 

التقرير (  8242اجلمعية الوطنية حلقوق االنسا  )

اجلمعية الوطنية حلقوق االنسا   م 8242السنوي لعام 

 باململكة العربية السعودية، الرياض 

البباب العريب ومبكخته  (  4235حجازي، عزت )

 الكويت: عال املعرفة 

  العنف األرسي(  4222حلمي، إجخد إسامعيل )

 لطباعة والنرش والتوزيع القاهرة: دار قباء ل

البباب العريب، يف (  4222اخلواجة، حممد يارس )

)حترير سرض زكريا(   دراسات يف املجتمع العريب املعارص

 األهال للطباعة والنرش والتوزيع 

(  العنف األرسي وعخقته 8245الزبو ، غانم )

جملة بالوسواس القهري لدى طلبة اجلامعات األردنية  

-456(، 8)45، حوث والدراسات اإلنسانيةالزرقاء للب

466   

العنف (  8242زواين، نزهية؛ ووندلوس، نسيبة  )

 اإللكرتوين لدى املراهق  يف البيئة اجلزاجرية: واقعه وأشكاله 

 86 -85مؤمترات اآلداب والعلوم االنسانية والطبيعية، 

، إسطنبود، تركيا  8242يوليو 

http://proceedings.sriweb.org/akn/index.php/art/arti
cle/view/271/274 

زيادة، أمحد رشيد؛ البوارشة، عمر مصطفى؛ واملومني، 

(  دوافع العنف الطخيب يف اجلامعات 8242حممد عيل )

جملة  والكليات اجلامعية املتوسطة اخلاصة يف األرد   اخلاصة

(، 1)87 ،اجلامعة اإلسخمية للدراسات الرتبوية والنفسية

383-351  

مبكخت (  8221الساري، سال؛ وزكريا، سرض )

  4)ط( اجتامعية راهنة: العوملة وإنتاج مبكخت جديدة

 األهال للطباعة والنرش والتوزيع 

  دار املرأة والدين واألسخق(  8222السعداوي، نواد )

 الفكر 

  ورقة العنف األرسيالباجيي، محيد بن سليل )د ت(  

 عمل غري منبورة 

العنف األرسي قراءة يف (  8227الببيب، كاظم )

   املركز الرقايف العريب الظاهرة من أجل جمتمع سليم

http://proceedings.sriweb.org/akn/index.php/art/article/view/271/274
http://proceedings.sriweb.org/akn/index.php/art/article/view/271/274
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مظاهر العنف (  8226الطاهر، مي سليم عبد احلميد )

خقته ببعض سامت البخصية وتقدير ضد الزوجات وع

الذات وأساليب التعامل معها لدى الزوجات املعنفات يف 

)رسالة ماجستري غري منبورة(  اجلامعة األردنية،  األرد 

 عام ، األرد  

(  العخقة ب  العنف 8282عبداجلواد، عاطف مفتاح )

األرسي املوجه نحو األبناء وممارستهم للعنف املدريس يف 

جملة دراسات يف اخلدمة دمة الفرد السلوكية  إطار س

  712 – 622( 8)12، االجتامعية والعلوم اإلنسانية

(  8247عبداحلس ، برشى؛ وعبيد، انعام جميد  )

جملة ممـارسة العنف االلكرتوين لدى البباب اجلامعي  

  481- 422(، 55)41، البحوث الرتبوية والنفسية

عبداحلمود، عباس أبو شامة والبرشي، حممد األم  

  مركز الدراسات العنف األرسي يف ظل العوملة(  8225)

 والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم األمنية 

العنف ضد الزوجة يف املجتمع (  8228العواودة، أمل )

األردين: دراسة اجتامعية لعينة من األرس يف حمافظة عام   

 مكتبة الفجر 

(  العنف األرسي املوجه 8248الكاتبي، حممد عزت )

نحو األبناء وعخقته بالوحدة النفسية: دراسة ميدانية عىل 

عينة من طلبة الصف األود الرانوي بمحافظة ريف دمبق  

   426 – 67( 4)83، جملة جامعة دمبق

 أسباب(  8244فرحا  ) بن عايض بن املالكي، فواز

من  عينة لدى وآةاره وأنواعه هيموالد قبل من األطفاد إيذاء

 مدارس ببعض االبتداجية باملرحلة العليا الصفوف طخب

 العلوم )رسالة ماجستري غري منبورة(  كلية الرياض رشق

اإلسخمية،  سعود بن حممد اإلمام االجتامعية، جامعة

 الرياض 

ّمع اللغة العربية ) املعجم الوجيز )طبعة (  8228جم 

ّمع اللغة العربية  ساصة(   وزارة الرتبية والتعليم، القاهرة  جم 

العنف األرسي (  8242مصطفى، يامن سهيل )

 عىل ميدانية املراهق : دراسة لدى النفيس بالتوافق وعخقته

)رسالة دمبق  مدينة مدارس يف الرانوية املرحلة طخب

 ماجستري غري منبورة(  كلية الرتبية، جامعة دمبق 

(  العخقة ب  العنف 8223مد بن عبداَّلل )املطوع، حم

األرسي جتاه األبناء والسلوك العدواين لدهيم: دراسة ميدانية 

جملة عىل عينة من طخب املرحلة الرانوية يف مدينة الرياض  

  422-12(، 4)86، العلوم االجتامعية

العنف األرسي (  8226املطريي، عبد املحسن بن عامر )

حداث لدى نزالء دار املخحظة وعخقته بانحراف األ

)رسالة ماجستري غري منبورة(  االجتامعية بمدينة الرياض 

جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، 

 قسم العلوم االجتامعية 

صفحات مطوية من تاريخ (  4225معاليقي، منذر )

   بريوت: دار ومكتبة اهلخد عرب اجلاهلية

التقرير العلمي حود (  8228العاملية ) منظمة الصحة

  العنف والصحة: ملخص املكتب اإلقليمي للرشق األوسط

 القاهرة  منظمة الصحة العاملية 

تصميم البحوث يف العلوم (  8244نوري، حممد عرام  )

(  سوارزم العلمية 4اجلزء األود )ط  االجتامعية والسلوكية:

 للنرش  

(  التعداد العام للسكا  8282اهليئة العامة لإلحصاء )

م: النتاج  التفصيلية ملنطقة الرياض  8242واملساكن 

من الرابط  8282يونية،  4اسرتجع يف 

-arhttps://www.stats.gov.sa/sites/default/files/

riyadh_0 pdf 

دور (  8222اليعقوب، عيل حممد وادبيس، منى يونس )

األلعاب االلكرتونية املنزلية يف تنمية العنف لدى عينة من 

  مؤمتر املعلوماتية أطفاد املرحلة االبتداجية يف دولة الكويت

(، املركز العريب للتعليم 8222وقضايا التنمية العربية )مارس 

 ء والتنمية، جامعة سينا

اليوسف، عبداَّلل؛ الرمي ، صال ؛ ونيازي، عبداملجيد 

العنف األرسي: دراسة ميدانية عىل مستوى (  8225)

املركز الوطني للدراسات والتطوير اململكة العربية السعودية  

االجتامعي بوزارة البؤو  االجتامعية باململكة العربية 

 السعودية 
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