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   دراسة ميدانية على عينة من النساء في مدينة مكة المكرمةدراسة ميدانية على عينة من النساء في مدينة مكة المكرمةدراسة ميدانية على عينة من النساء في مدينة مكة المكرمة

 ضد المرأة بأنواعه والمساندة االجتماعية لعينة من النـساء فـي            ههدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن طبيعة العالقة بين العنف الموج          
 .مدينة مكة المكرمة

   :::فروض الدراسةفروض الدراسةفروض الدراسة   •••
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات المساندة االجتماعية بين المرتفعات والمنخفضات على مقيـاس العنـف                   ) ١

 .الموجه ضد المرأة 
 ضد المرأة تبعـاً     هالموج  ،) اللفظي - الجسدي   –النفسي  ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات نوع العنف            ) ٢

 .لمتغير العمر عند أفراد العينة 
 ضد المرأة طبقـاً     ةالموج، )  اللفظي - الجسدي   –النفسي  ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات نوع العنف            ) ٣

 .للحالة االجتماعية 
 ضد المرأة حسب    ةالموج، )  اللفظي - الجسدي   –نفسي  ال( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات نوع العنف            ) ٤

 .المستوى االقتصادي ألفراد العينة 
 .ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أنواع المساندة االجتماعية للمرأة تبعاً لمتغير العمر عند أفراد العينة ) ٥
أنواع المساندة االجتماعية للمرأة طبقا للحالة االجتماعيـة عنـد أفـراد          ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات          ) ٦

 .العينة 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أنواع المساندة االجتماعية للمرأة حسب المستوى االقتصادي عند أفراد                  ) ٧

 .العينة 
و أبعـاد   ،  ضـد المـرأة      هالموج، )  اللفظي - الجسدي   –النفسي  ( نف  ال توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين نوع الع         ) ٨

 .المساندة االجتماعية المختلفة 

   :::عينة الدراسة عينة الدراسة عينة الدراسة    •••
بمتوسط عمـري   ) ٥٠ -١٥(وتراوحت أعمار النساء بين      ، المستويات االجتماعية     مختلف امرأة من ) ٣٠٠(تكونت عينة الدراسة من     

 .)  ٣٤ – ٣٠(  مقداره 
 :أدوات الدراسة

 . ) ٢٠٠٧(ه ضد المرأة من إعداد الباحثة  مقياس العنف الموج-١
 .) ١٩٩٧( المقصودعبد أماني السرسي وأسماء  مقياس المساندة االجتماعية إعداد -٢

 :وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية •
والمنخفضات على مقياس العنـف     ، بين المرتفعات   ،  توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات المساندة االجتماعية            -١

 .الموجه ضد المرأة 
 . ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات العنف النفسي و الجسدي الموجه للمرأة تبعاً لمتغير العمر-٢
 . لعمرفي درجات العنف اللفظي الموجه ضد المرأة و طبقاً لمتغير ا ) ٠،٠٥(  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة -٣
 .تبعاً للحالة االجتماعية ،  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجات العنف النفسي والجسدي واللفظي الموجه ضد المرأة -٤
بين درجات العنف النفسي والجسدي واللفظي الموجه ضد المـرأة           ) ٠،٠٥(  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          -٥

 .حسب الوضع االقتصادي 
 ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجة المساندة االجتماعية من قبل الصديقات و من قبل األسرة و درجة الشعور بالرضـا                       -٦

 .طبقاً لمتغير العمر، الذاتي عن المساندة االجتماعية 
الشعور بالرضا الذاتي عن المساندة      ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجة المساندة االجتماعية من قبل الصديقات و درجة                 -٧

 .طبقاً للحالة االجتماعية ، االجتماعية 
بين درجات المساندة االجتماعية من قبـل األسـرة طبقـاً للحالـة              ) ٠،٠١(  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          -٨

 .االجتماعية التي عليها المرأة 
جة المساندة االجتماعية من قبل الصديقات و من قبل األسرة و درجة الشعور بالرضـا                ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين در        -٩

 .حسب الوضع االقتصادي ، الذاتي عن المساندة االجتماعية 
 ضد المرأة   هبين العنف النفسي و الجسدي واللفظي الموج      ) ٠،٠١(توجد عالقة ارتباطيه سالبة ذات داللة إحصائية عند مستوى           -١٠

 . و من قبل األسرة وكذلك الشعور الذاتي بالرضا عن المساندة االجتماعيةالصديقاتاالجتماعية من قبل والمساندة 
   :التوصيات   •••

 .لألسر السعودية التوسع في خدمات المساندة االجتماعية وبخاصة المعلوماتية واألدائية  -
  .نكبتهوعدم ، معهن  وفتح الحوار ن واحترام أفكارهابات اإلحساس أكثر بفئة الش-
 . قد يكون عمل المرأة احد أهم أسباب العنف في مكة المكرمة فقد وجد أن كل أنواع العنف تقع على الفئات العاملة -
، كماً كان أو كيفاً     ، وإعطائهن كل ما يحتجن من الدعم والمساندة النفسية والمادية          ،  توعية األسرة بأهمية دورها في مساندة النساء         -

 االحتضان من األسرة يعمل على حماية البنات من البحث عن أصدقاء أو صديقات في حالة تعرضهن لصعوبات في                   التوضيح بأن هذا  
، ومدهم بالدعم والمساندة سواء كان من األسرة أو مـن الـصديقات             ، و التركيز على فئة المطلقات في المجتمع السعودي         ، حياتهن  

 . ندةألنهن أكثر فئات المجتمع تضرراً من عدم المسا
 



 
   

 
 
 
 
 
 

Violence against women and society support them  
A field study on a sample of women in the city of Makkah 

 
This study aimed to uncover the nature of the relationship between violence against women 
and the different kinds of social support of a sample of women in the city Makkah . 
Study Hypothesis : 
١) There are no statistically significant differences in average levels of social support 

between highlands and lowlands on the scale of violence against women. 

٢) There are no statistically significant differences between the averages degrees type of 

violence (psychological - physical - verbal), against women according to age at changing 

personnel sample. 

٣) There are no statistically significant differences between the averages degrees type of 

violence (psychological - physical - verbal), against women according to the social situation. 

٤) There are no statistically significant differences between the averages degrees type of 

violence (psychological - physical - verbal), against women as economic level personnel 

sample. 

٥) There is no statistically significant difference between the average grades types of social 

support for women depending on the changing age when individuals sample. 

٦) There are no statistically significant differences between the averages degrees types of 

social support for women according to the social situation when members of the sample. 

٧) There are no statistically significant differences between the averages degrees types of 

social support for women as economic level when individuals sample. 

٨) There is no relationship with a statistically significant correlation between the type of 

violence (psychological - physical - verbal), against women, and the various dimensions of 

social support. 

Study Procedures :
Study sample consisted of (٣٠٠) woman from different social levels, and women between the 
ages of (٥٠ - ١٥) the average age of  (٣٤ - ٣٠). 
Study Instrument :  
١ - no statistically significant differences in average levels of social support, between the 
highlands and lowlands on the scale of violence against women.  
٢ - No statistically significant differences in the degree of physical and psychological 
violence against women according to a changing age.  
٣ - there are statistically significant differences at the level of significance (٠٫٠٥) degrees of 
verbal violence against women, according to a changing age. 



 

٤ - No statistically significant differences in the degree of psychological violence, physical 

and verbal against women, depending on the social situation. 

٥ - no statistically significant differences at the level of significance (٠٫٠٥) degrees of 

psychological violence, physical and verbal against women by the economic situation. 

٦ - No statistically significant differences between the degree of social support by friends and 

family and by the degree of complacency about social support, according to a changing age. 

٧ - No statistically significant differences between the degree of social support by friends and 

degree of complacency about social support, according to the social situation. 

٨ - there are statistically significant differences at the level of significance (٠٫٠١) degrees of 

social support by the family in accordance with the social situation, which by women. 

٩ - There are no statistically significant differences between the degree of social support by 

friends and family and by the degree of complacency about social support, according to the 

economic situation. 

١٠ - there is a negative correlation statistically significant at the level (٠٫٠١) between 

psychological violence, physical and verbal against women and social support by friends and 

by the family as well as a sense of self-satisfaction on the social support. 

Recommendation : 
- Expansion of social support services, especially information and performing for the families 
of Saudi Arabia. 
- Feeling more category of young women and respect for ideas and open dialogue with them, 
and not suppression. 
- Women's work may be one of the most important causes of violence in Mecca have found 
that all types of violence is the working groups. 
- Make the family the importance of its role in supporting women, Aattahn all need support 
and psychological support and material, as has been or qualitative terms, explained that this 
embrace of the family works to protect girls from the search for friends or girlfriends in the 
case of exposure to the difficulties in their lives and focus on category divorced in Saudi 
society, and provide them with the support and backing of whether family or friends, because 
they are more community groups affected by the lack of support. 
- Women's awareness of their rights and duties, and to provide advice to get rid of the 
manifestations of violence based on them, and encourage the reporting of violence against 
women. 



 
 ـداءإهـــــــــــــــــــــ

 

أطال اهللا في عمرهماإلى والدي  
 

 إلى إخوتي األعزاء
 

 إلى أخواتي الحبيبات
 

  هذا الجهدفيإلى كل من أعانني 
   
   
   
   
   
   
   
   
   



 شكر وتقدير
     احلمد هللا والصالة والسالم على سيدنا حممد إمام  اخللق أمجعني وخامت األنبياء 

 :ومن سار على جهم من األبرار وبعد، واملرسلني وعلى اله األطهار وأصحابه األخيار 
وعنايته اليت ال تنسى واليت كان ، اشكر اهللا عز وجل وامحده على نعمه اليت ال حتصى     

 .منها أن أكرمين بان أمت عملي يف هذه الدراسة
الدكتور حممد جعفر األستاذ     وأتقدم خبالص الشكر وعظيم االمتنان ألستاذي الفاضل 
فجزاه اهللا عين خري ، رة مجل الليل على تفضله باإلشراف على الرسالة وجهوده املستم

 .اجلزاء
، الدكتور هشام خميمر ،    وأتقدم خبالص الشكر والعرفان إىل األساتذة املناقشني 

 .والدكتورة سوزان بسيوين
 خبالص الشكر والعرفان و االمتنان إىل جامعة أم القرى مبكة املكرمة اليت م كما أتقد

 .منحتين هذه الفرصة إلكمال مسرييت العلمية
 وأتقدم بكل احلب والتقدير إىل عميد كلية التربية وأعضاء هيئة التدريس بقسم علم   

 .النفس لدعمهم وجهودهم املتواصلة معنا فجزأهم اهللا عين خري اجلزاء
كما اشكر منسويب إدارة التربية والتعليم بالعاصمة املقدسة ومدراء املدارس اليت طبقت 

 .فيها أدوات الدراسة
واخص ، بالشكر اجلزيل إىل كل من ساعدين للحصول  على املراجع  م    كما أتقد

 .مكتبة امللك فيصل للبحوث العلمية
،     والشكر لكل اإلناث الاليت تفضلن بالتجاوب مع الباحثة يف تطبيق أدوات الدراسة

كما أقدم الشكر لكل من ساهم يف هذه الدراسة بأي جهد ومل يرد ذكره هنا وكان احد 
هولني الذين قامت على أكتافهم سائالً املوىل أن جيزيهم خري اجلزاء وان جيعل اجلنود ا

 .أعمالنا خالصة لوجهه الكرمي وان يوفقنا لكل ما فيه اخلري والفائدة
   



 قائـــــمة احملتـــــــويات
 الصفحة الموضوع

 أ ملخص الدراسة
 ب ملخص الدراسة باللغة االنجليزية

 د اإلهداء
 هـ ديرالشكر والتق

 و قائمة المحتويات
 ط قائمة الجداول
 م قائمة األشكال 
 م قائمة المالحق

 ١ مدخل إلى الدراسة: الفصل األول 
 ٢ مقدمة

 ٣ مشكلة الدراسة
 ٦ تساؤالت الدراسة
 ٧ أهمية الدراسة
 ٨ أهداف الدراسة

 ٨ مصطلحات الدراسة
 ١٠ حدود الدراسة

 ١١  و الدراسات السابقةاإلطار النظري: الفصل الثاني 
 ١٢ اإلطار النظري :  أوالً
 ١٣  العنف-١
 ١٣ تعريفات و أنواع العنف ) أ ( 
 ١٦ المنظور التاريخي لظاهرة العنف ضد المرأة ومكانة المرأة في اإلسالم) ب ( 
 ٢٥ العنف ضد المرأة بين التوجهات النظرية) ج ( 
 ٣٦ ساءة إلى المرأة   اآلثار النفسية المترتبة على اإل) د ( 
 ٣٩ األسباب والعوامل والمتغيرات المرتبطة باإلساءة إلى المرأة) هـ( 



 ٤٥ ظاهرة العنف ضد المرأة في دول العالم و نسب انتشارها) و ( 
 ٥١  المساندة االجتماعية-٢
 ٥٢ تعريفات المساندة االجتماعية) أ(
 ٥٥ أهمية و تأثير المساندة االجتماعية) ب(
 ٥٨ النظريات المفسرة للمساندة االجتماعية) ج(
 ٦٠ شروط تقديم المساندة االجتماعية) د(
 ٦٤ أبعاد و أنواع المساندة االجتماعية) هـ(
 ٦٩ الفروق بين الجنسين في التأثر بالمساندة االجتماعية) و(
 ٧١ وظائف و خصائص المساندة االجتماعية) ز(

 ٧٤ الدراسات السابقة:ثانياً
 ٩٢ فروض الدراسة: الثاًث

 ٩٣ منهج وإجراءات الدراسة: الفصل الثالث 
 ٩٤ منهج الدراسة

 ٩٤ مجتمع الدراسة 
 ٩٥ عينة الدراسة

 ٩٩ األدوات المستخدمة في الدراسة
 ١١٦ األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

 ١١٨ عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها: الفصل الرابع 
 ١١٩ ولالفرض األ

 ١٢١ الفرض الثاني
 ١٢٦ الفرض الثالث
 ١٣٠ الفرض الرابع

 ١٣٩ الفرض الخامس
 ١٤١ الفرض السادس
 ١٤٧ الفرض السابع
 الفرض الثامن

 
١٥٠ 



 ١٥٤ خالصة الدراسة والتوصيات: الفصل الخامس 
 ١٥٥ ملخص نتائج الدراسة

 ١٦٣ التوصيات
 ١٦٤ الدراسات والبحوث المقترحة

 ١٦٥ المراجع
 ١٦٦ المراجع العربية: أوالً 
 ١٧٠ المراجع االنجليزية: ثانياً 

 ١٧٣ مالحق الدراسة
   

 قائمة اجلداول
 

رقم 

 الجدول

 

 عنوان الجدول
٢ 

 الصفحة

 يوضح توصيف عينة الدراسة وفقاً لمصادر اختيار العينة ١
 

٩٦ 

 ٩٧ عيةيوضح عدد أفراد العينة والنسبة المئوية من حيث الحالة االجتما ٢

 ٩٧ يوضح عدد أفراد العينة والنسبة المئوية من حيث العمر ٣

 ٩٨ يوضح عدد أفراد العينة والنسبة المئوية من حيث الدخل  ٤

 ٩٨ .يوضح عدد أفراد العينة و النسبة المئوية من حيث عدد أفراد األسرة  ٥

ـ     : يوضح قيم معامالت الثبات بطريقتي       ٦ صفية ألبعـاد   ألفا كرونباخ و التجزئة الن
 )٥٠= ن ( مقياس العنف للعينة االستطالعية 

١٠٢ 

٧ 
 

يوضح قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات مقياس العنـف و          
  )٥٠= ن ( الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه للعينة االستطالعية 

 

١٠٣ 

 ١٠٤ قياس العنفيوضح معامل االرتباط بين درجة كل بند والدرجة الكلية لم ٨

٩ 
يوضح قيم معامالت االرتباط بين مجموع درجات كل بعد من األبعاد الرئيـسية             
الثالث لمقياس العنف الموجه ضد المرأة و الدرجة الكلية للمقياس في الدراسـة              

 االستطالعية

١٠٥ 

ألفا كرونباخ و التجزئة النـصفية ألبعـاد        : يوضح قيم معامالت الثبات بطريقتي       ١٠
  )٣٠٠= ن (  العنف الموجه ضد المرأة للعينة الكلية مقياس

١٠٦ 

يوضح قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات مقياس العنـف و           ١١
  )٣٠٠=  ن ( الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه للعينة الكلية 

١٠٧ 



نـصفية ألبعـاد    ألفا كرونباخ و التجزئة ال    : يوضح قيم معامالت الثبات بطريقتي       ١٢
  )٥٠= ن ( مقياس المساندة االجتماعية للعينة االستطالعية 

١١١ 

١٣ 
يوضح قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات مقياس المـساندة             
االجتماعية و بين الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمـي إليـه للعينـة االسـتطالعية 

  )٥٠= ن ( 

١١٢ 

ل االرتباط بين درجة كل بند والدرجـة الكليـة لمقيـاس المـساندة              يوضح معام  ١٤
 االجتماعية 

١١٣ 

١٥ 
يوضح قيم معامالت االرتباط بين مجموع درجات كل بعد من األبعاد الرئيـسية             
الثالث لمقياس المساندة االجتماعية و بين الدرجة الكلية للمقياس فـي الدراسـة             

 االستطالعية

١١٣ 

ألفا كرونباخ و التجزئة النـصفية ألبعـاد        :  الثبات بطريقتي    يوضح قيم معامالت   ١٦
  )٣٠٠= ن ( مقياس المساندة االجتماعية للعينة الكلية 

١١٤ 

بين درجة كل عبارة من عبارات مقياس المساندة        ، يوضح قيم معامالت االرتباط      ١٧
  )٣٠٠=ن ( االجتماعية و بين الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليه للعينة الكلية 

١١٥ 

 ١١٦ يوضح الفروض واألساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة الحالية ١٨

١٩ 
 فـي متوسـطات درجـات       ومستوى الداللة لمعرفة الفـروق    ) ت( يوضح قيمة   

بين المرتفعات والمنخفضات على مقياس العنف الموجـه        ، المساندة االجتماعية   
 )٣٠٠= ن ( ضد المرأة 

١١٩ 

٢٠ 
لمتوسطات الدرجات التي حـصل عليهـا النـساء           التباين األحادي  يوضح تحليل 

المفحوصات في مقياس العنف النفسي الموجه ضد المرأة طبقاً لمتغير العمر عند            
 )٣٠٠=ن(أفراد العينة الكلية 

١٢١ 

٢١ 
لمتوسطات الدرجات التي حـصل عليهـا النـساء          يوضح تحليل التباين األحادي   

لجسدي الموجه ضد المرأة طبقاً لمتغيـر العمـر المفحوصات في مقياس العنف ا    
  )٣٠٠= ن (عند أفراد العينة الكلية 

١٢٢ 

٢٢ 
لمتوسطات الدرجات التي حـصل عليهـا النـساء          يوضح تحليل التباين األحادي   

المفحوصات في مقياس العنف اللفظي الموجه ضد المرأة طبقاً لمتغيـر العمـر 
  البعديةتو اختبار شيفيه للفروقا ) ٣٠٠= ن( عند أفراد العينة الكلية  

١٢٣ 

٢٣ 
لمتوسطات الدرجات التي حـصل عليهـا النـساء          يوضح تحليل التباين األحادي   

المفحوصات على مقياس العنف النفسي الموجه ضد المرأة تبعاً للحالة االجتماعية 
 )٣٠٠= ن ( ينة الكلية عند أفراد الع

١٢٧ 

٢٤ 
لمتوسطات الدرجات التي حـصل عليهـا النـساء          يوضح تحليل التباين األحادي   

المفحوصات على مقياس العنف الجسدي الموجـه ضـد المـرأة تبعـاً للحالـة               
 )٣٠٠= ن ( عند أفراد العينة الكلية  االجتماعية

١٢٧ 

٢٥ 
 التي حـصل عليهـا النـساء        لمتوسطات الدرجات  يوضح تحليل التباين األحادي   

المفحوصات على مقياس العنف اللفظي الموجه ضد المرأة تبعاً للحالة االجتماعية           
 )٣٠٠= ن ( عند أفراد العينة الكلية 

١٢٨ 

٢٦ 
لمتوسطات الدرجات التي حـصل عليهـا النـساء          يوضح تحليل التباين األحادي   

ـ            سب المـستوى   المفحوصات في مقياس العنف النفسي الموجه ضـد المـرأة ح
  البعديةتو اختبار شيفيه للفروقا) ٣٠٠= ن ( عند أفراد العينة الكلية  االقتصادي

١٣١ 



٢٧ 
لمتوسطات الدرجات التي حـصل عليهـا النـساء          يوضح تحليل التباين األحادي   

المفحوصات في مقياس العنف الجسدي الموجه ضد المـرأة حـسب المـستوى             
  البعديةتو اختبار شيفيه للفروقا) ٣٠٠= ن  ( عند أفراد العينة الكليةاالقتصادي 

١٣٣ 

٢٨ 
لمتوسطات الدرجات التي حـصل عليهـا النـساء          يوضح تحليل التباين األحادي   

المفحوصات في مقياس العنف اللفظي الموجه ضـد المـرأة حـسب المـستوى              
 )٣٠٠= ن ( عند أفراد العينة الكلية  االقتصادي

١٣٦ 

لمتوسطات درجات مقياس المساندة االجتماعية من       دييوضح تحليل التباين األحا    ٢٩
 ) :٣٠٠= ن ( قبل الصديقات طبقاً لمتغير العمر عند أفراد العينة الكلية 

١٣٩ 

لمتوسطات درجات مقياس المساندة االجتماعية من       يوضح تحليل التباين األحادي    ٣٠
 )٣٠٠= ن ( قبل األسرة حسب متغير العمر عند أفراد العينة الكلية 

١٤٠ 

لمتوسطات درجات مقياس الشعور بالرضا الـذاتي        يوضح تحليل التباين األحادي    ٣١
 )٣٠٠= ن ( عن المساندة االجتماعية حسب متغير العمر عند أفراد العينة الكلية 

١٤٠ 

٣٢ 
لمتوسطات الدرجات التي حـصل عليهـا النـساء          توضح تحليل التباين األحادي   

جتماعية من قبل الـصديقات طبقـا للحالـة         المفحوصات في مقياس المساندة اال    
 )٣٠٠= ن ( عند أفراد العينة الكلية االجتماعية 

١٤٢ 

٣٣ 
لمتوسطات الدرجات التي حـصل عليهـا النـساء          يوضح تحليل التباين األحادي   

المفحوصات في مقياس المساندة االجتماعية مـن قبـل األسـرة طبقـاً الحالـة               
 )٣٠٠=ن(ة االجتماعية عند أفراد العينة الكلي

١٤٣ 

٣٤ 
لمتوسطات الدرجات التي حـصل عليهـا النـساء          يوضح تحليل التباين األحادي   

المفحوصات في مقياس الشعور الذاتي بالرضا عن المساندة االجتماعيـة طبقـاً            
 )٣٠٠=ن(للحالة االجتماعية عند أفراد العينة الكلية 

١٤٥ 

٣٥ 
لتي حـصل عليهـا النـساء       لمتوسطات الدرجات ا   يوضح تحليل التباين األحادي   

المفحوصات في مقياس المساندة االجتماعية من قبل الصديقات حسب المـستوى           
 )٣٠٠=ن(عند أفراد العينة الكلية  االقتصادي

١٤٧ 

٣٦ 
لمتوسطات الدرجات التي حـصل عليهـا النـساء          يوضح تحليل التباين األحادي   

 حـسب المـستوى     المفحوصات في مقياس المساندة االجتماعية من قبل األسـرة        
 )٣٠٠=ن(االقتصادي عند أفراد العينة الكلية 

١٤٨ 

٣٧ 
لمتوسطات الدرجات التي حـصل عليهـا النـساء          توضح تحليل التباين األحادي   

المفحوصات في مقياس الشعور الذاتي بالرضا عن المساندة االجتماعيـة حـسب        
 )٣٠٠=ن(المستوى االقتصادي عند أفراد العينة الكلية 

١٤٩ 

٣٨ 
وضح قيم معامالت االرتباط بـين الـدرجات التـي حـصل عليهـا النـساء                 ي

المفحوصات من مقياس العنف الموجة ضد المرأة ومقياس المساندة االجتماعيـة 
 )٣٠٠= ن(للعينة الكلية 

١٥٠ 

 
 
 
 



 قائمة األشكال
 الصفحة العنوان رقم الشكل

 ٣١ فرضية بيركويتز لإلحباط والعدوان ١
 ٦٠ راد المشاركين في األخذ والعطاءاألف ٢

 قائمة املالحق
 الصفحة عنوان املالحق رقم املالحق

 ١٧٤ مقياس العنف الخاص بالدراسة االستطالعية ١
 ١٧٨ مقياس المساندة االجتماعية الخاص بالدراسة االستطالعية ٢
 ١٨٠ مقاييس التطبيق للدراسة األساسية ٣
 ١٨٥ ضد المرأة محكمين مقياس العنف الموجه  ٤
خطاب سعادة مدير عام التربية والتعليم بالعاصمة المقدسة إلى  ٥

 ١٨٧ مدراء المدارس لتسهيل مهمة تطبيق المقياس

خطاب تسجيل الدراسة في معهد البحوث العلمية وإحياء التراث  ٦
 ١٨٩ اإلسالمي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 الفصل األول

 مدخل إلى الدراسة

 مقدمة •

 تساؤالت الدراسةوكلة مش •

 أهمية الدراسة •

 أهداف الدراسة •

 مصطلحات الدراسة •

 حدود الدراسة •

 

 

 

 

 



 : مـقـدمــة

 واسـتمر    ،عندما قتل قابيل أخاه هابيـل      وذلك   ، إن العنف األسري قديم منذ بداية الخليقة      

 طفال األ  و النساءالناس وبخاصة   العنف على مر التاريخ وزاد العنف على الفئات الضعيفة من           

 إيذاء يحدثه فرد على أخر سواء على النطاق النفسي أو           أيوالعنف مصطلح عام يطلق على      ، 

الجسدي وما يترتب على هذا اإليذاء من اضطرابات نفسية قد تصل إلى حد األمراض النفسية               

 ،والهروب، هذا باإلضافة إلى األضرار االجتماعية الناجمة عنه كالطالق         ، والجسدية المزمنة   

 .كك البيئة االجتماعية بصورة عامة وتف

شين (كما في دراسة    ن أكثر فئات المجتمع تعرضاً للعنف هم من النساء          إوكما ذكر سابقاً ف   

وال يمكن ، %٨٦حيث بلغت نسبة النساء المتعرضات للعنف ) ٢٠٠٥,Chenault, S : تولأ

فـأي عنـف    ، نسانية  أن نهمل دور المرأة وأهميتها في الحياة فهي ركن أساسي في البيئة اإل            

فـالعنف أيـاً    . فال تستقيم الحياة بدون استقامة أركانها       ،  بمثابة كسر لركن مهم      يعد لها   موجه

 له أثار سلبية على شخصية المرأة وصـحتها         فإنه سيكون ) جسدي، لفظي  ، نفسي  (كان نوعه   

ازدادت  وإذا مـا     . على سلوك أبنائها في األسـرة     السلبي  وبالتالي ينعكس هذا األثر     ، النفسية  

فإنه سيتحول إلى ظاهرة ومن ثم آفـة قـد تنخـر            ، نسبة ذلك العنف ضد النساء في المجتمع        

  .أركان المجتمع بأسرة

 ، فإن علـى المجتمـع أن يتكـاتف           ، السلبية اوللتصدي لظاهرة العنف والتقليل من آثاره     

اندة االجتماعيـة التـي     وكل المـس  ، وان يقدم لهم يد العون      ، ويتعاون مع الفئات المتضررة     

ومن هنا تظهر أهمية المساندة االجتماعية في الوقوف إلى جانـب الـشخص             ، يحتاجون إليها   

وهذا الدعم من شـانه أن يعطـي        ، وإشعاره بأنه ليس وحيداً في مواجهة صعابه        ، المتضرر  

 فهي،  ب للبدن المساندة االجتماعية مهمة كفائدة القل    ف ،  معنوية نحو األمل والتفاؤل    ةالفرد دفع 

، وتعمل على إشباع حاجاتـه النفـسية        ، تؤكد ذات الفرد واحترامه لنفسه ومقاومته للضغوط        

  .وبالتالي المحافظة على الصحة النفسية والعقلية للفرد

والمرأة ككائن عاطفي فهي من أكثر الفئات التي تحتاج إلى الـدعم والمـساندة لمقاومـة                

 .ظروف الحياة الضاغطة



 نجد أنها تناولت موضوعات معينة       ،الع على الدراسات السابقة المتاحة للباحثة     وبعد االط 

مثل موضوع مدى حدوث واستمرار العنـف علـى النـساء           ، تتحدث عن العنف ضد المرأة      

والمساندة والعمل االجتماعي كما جاء في دراسة       ، وعالقته بتقدير الذات واإلحساس باالنتماء      

 وضـع اسـتراتيجيات   بينما تناولت دراسـات أخـرى  ، ) ٢٠٠٥ ,Chenault,Sشين ألوت (

: القرنـي   (وأجـرى ، ) ٢٠٠١ ,Salazarسـالزار  (وبرامج للحد من العنف كما في دراسة 

 بعنوان أنماط العنف األسري باإلضافة إلى اثر هذا العنـف علـى الـسلوك                دراسة) ٢٠٠٥

 : ميـسون الفـايز   (و) ٢٠٠٦:  وآخـرون    ميساء الجردي ( دراسة   تناولتاالنحرافي وكذلك   

 . العنف الواقع على المرأة بكل أنواعه ونسب انتشاره)٢٠٠٧

 جوانـب   والمدركة  ويرى كثير من العلماء وجود عالقة قوية ما بين المساندة االجتماعية            

هيستر وسـاب   (ودراسة  ) ١٩٩٠,Pakalnsبكالنس  (الصحة النفسية المتعددة كما في دراسة       

Hiester and Sapp, ١٩٩٦: راوية دسوقي (ودراسة ) ١٩٩٥:عبد اهللا (سة ودرا) ١٩٩١ (

 : هيام شـاهين  (ودراسة  ) ٢٠٠١ :هريدي  جاب اهللا و  (ودراسة  )  ١٩٩٧ : الربيعة(ودراسة  

وأهميتها في حاالت السواء    وغيرها من الدراسات التي تناولت المساندة االجتماعية        ، ) ٢٠٠٥

 .والمرض 

وخاصـة فـي البيئـة      ، سابقة المتاحة للباحثة    وهناك موضوعات لم تتناولها الدراسات ال     

لذا سوف تسعى الدراسة     .السعودية كموضوع العنف الموجه ضد المرأة ومساندة المجتمع لها        

الحالية إلى محاولة التعرف على العنف الموجة ضد المرأة والمساندة االجتماعية لها في ضوء              

 .اديةبعض المتغيرات مثل العمر والحالة االجتماعية واالقتص

 : مشكلة الدراسة و تساؤالتها

 : مشكلة الدراسة 

ن  فالنساء يتعرض   ،ة  مستمرت   مازال المرأة العنف ضد    تكمن مشكلة الدراسة في أن أحداث     

  .   العـالم  دولالعنف في شتي    كل أنواع    و  ،الغتصابالضرب والحبس وا   ألشكال العنف مثل  

 المنظمـة   أكدتـه هذا مـا    ، صادية والدينية    السياسية والثقافية واالقت   أنظمتهابغض النظر عن    

النفاذ التابعة لهيئـة األمـم المتحـدة        شبكة  وهي   - شبكة المعرفة الريفية   في   الدولية للمرأة 

 صور العنف   من أشهر  أن،  وذكرت المنظمة  - الموجودة في سوريا وهدفها خدمة المعلوماتية     



 :مــا يلــي ي  الحــالنــافــي وقت،  العــالم شــتى أنحــاء فــي المــرأةالموجــه ضــد 

 ،  األمريكية امرأة سنويا في الواليات المتحدة       ألف  ٧٠٠ وتتعرض لها ، ـ عمليات االغتصاب    

 .يـة   أعلـي المعـدالت العالم    مـسجلة    ، في جنـوب أفريقيـا     يوميا امرأة ١٤١١ وحوالي  

 عمليات القتل   إجمالي من    %٥٠ والتي بلغت نسبتها      أزواجهن أيديـ عمليات قتل النساء علي      

  .  بنجالديشفي

 رجال الشرطة مكالمة كل دقيقة من النساء الالتي يتعرضن للعنـف            يتلقىـ في بريطانيا    

 . يطلبن المساعدةداخل المنزل 

 .   لالغتصاب  ١٤١١ ـ تتعرض

حـسب بيانـات    وذلك  ، للختان   مليون فتاة سنويا      ١٢٠ حيث تتعرض ، ـ عمليات الختان    

  . منظمة العفو الدولية

sy.gov.reefnet.www 

ولكـن عنـد    ، أثرت في اختيار الباحثة لموضوع البحـث        ، كل هذه اإلحصائيات السابقة     

اإلحصائيات والقصص الموجودة في المجتمـع الـسعودي مـن خـالل            على   الباحثة   وقوف

 .ار في الباحثة القلق والخوفأثفإن ذلك ، المجالت والجرائد والقصص الواقعية 

ال أن ظهـور هـذه      إ  ،على الرغم من أن المجتمع السعودي ليس بمعزل عن بقية العـالم           

 كما ذكرتـه    وخالل فترة زمنية ليست بالطويلة    ، المشكلة بصورة كبيرة وواضحة في المجتمع       

 الـذي    السنوي و التقرير ) ٧: ٢٠٠٦:جريدة الرياض (و) ٩٠٠٧: ٢٠٠٦: أخبار الخليج مجلة  (

لوحدة اإلرشاد االجتماعي في وزارة العمل والشئون االجتماعية في الريـاض        الحريري(قدمه  

 وأكثر الفئات تضرراً من العنـف      في أنواع إلى أن تخوض    ، دفعت بالباحثة   ) هـ١٤٢٢،لعام

 .ودور المجتمع في ذلك

 من العوامل التي    إن طبيعة معاملة الرجل للمرأة في مجتمعنا تأثرت وما تزال تتأثر بالعديد           

 : من أهمها 

اآلفـات  ،التركيبـة االجتماعيـة   ،درجة التعليم  ، ومميزات المجتمع   ، العادات االجتماعية   

 اداتفنجد أن المجتمع السعودي كغيره من المجتمعات يتميز بتحكيم الع          ،الدخيلة على المجتمع  

و الغيـرة غيـر     ، ث   الذكور علـى اإلنـا     إنجابتفضيل  كوالتقاليد في معظم األمور الخاصة      

 الخوف مـن ضـياع األطفـال و         ها بحجة لزوجة باإلكراه إلى زوج   اوإرجاع األهل   ، المبررة



أن فلسفة الحماية االجتماعيـة    هذا باإلضافة إلى    ،  الحشيش والمخدرات بشتى أنواعها      همتعاطي

ي  فلسفة العمل المهنـي االجتمـاع  كذلك فإنالسعودي و ما زالت غير مفهومة داخل المجتمع

 وذلك لخصوصية المجتمع السعودي   بحيث ال يحق للمعنفات وأسرهن أن يتعاملن معها         مفقودة  

المجتمـع مـا زال    والغريب في األمر أن ،  من جهة أخرى  والخوف من التشهير،من جهة 

األطفال والنـساء    في حماية أي من مواجهي حاالت العنف من،يرفض تدخل إدارات الحماية

  . كثير من العوامل التي اجتمعت لتفرز لنا هذه المشكلةوعليه نجد أن هناك،

حتى األبحاث  -ولم تظهر إحصائيات محددة وواضحة للعنف في المملكة العربية السعودية           

 -التي قامت في هذا المجال كانت قليلة وغير متوفرة بصورة جيده على حسب علم الباحثـة                 

 يتم اإلبالغ عنها أو أن العديد من النـساء          ولعل السبب في ذلك أن العديد من حاالت العنف ال         

 تكون قلة اإلحصائيات ناتجة عن عـادات         قد و، عنفاً   الشتم والتلفظ باأللفاظ النابية      يعتبرنال  

 أو حتى الخوف من خروج مواضيع العنف عـن نطـاق            ءكالتربية والخجل أو الحيا   (المجتمع  

 . ف من الطالق  كالخو،وهناك أسباب أخرى أدت إلى هذا األمر) األسرة

التقريـر الـسنوي لوحـدة     فـي  الحريريما قدمه  التي وجدتها الباحثة    ومن اإلحصائيات 

ظهر ) هـ١٤٢٢(اإلرشاد االجتماعي في وزارة العمل والشئون االجتماعية في الرياض لعام           

) ٥٨٥(و  %) ١٦،٣٠(مشكلة زوجية بنـسبة     ) ٥٢٧(أن عدد المشكالت الواردة للوحدة كانت       

مـشكلة أسـرية بنـسبة      ) ١١١٢(وهذا يعني ما مجموعه     %). ١٨،١٣(ية بنسبة   مشكلة أسر 

في عام واحد وسواء أكانت النسبة مجموعة أو منفصلة فهي تشكل أكبـر نـسبة               %) ٣٤،٤٣(

وفي التقرير السنوي لوحدة اإلرشاد االجتمـاعي       . للمشكالت الواردة للوحدة وأكثرها شيوعاً      

ظهر ، بعد انفصالها عن وزارة العمل      ) هـ١٤٢٤(  ا عام في وزارة الشؤون االجتماعية نفسه    

) ١٥٠١(و  %) ٣٠(مشكلة زوجية بنـسبة     ) ٢٢٤٥(أن عدد المشكالت الواردة للوحدة كانت       

) ٣٧٤٦(وهذا يعني مـا مجموعـه       . وذلك في عام واحد أيضاً    %) ٢٠(مشكلة أسرية بنسبة    

 مجموعة أو منفـصلة فهـي       في عام واحد وسواء أكانت النسبة     %) ٥٠(مشكلة أسرية بنسبة    

ا العنف  تشكل أكبر نسبة للمشكالت الواردة للوحدة وأكثرها شيوعاً أيضاً وبناء عليه فإن ضحاي            

نفسه قد بدأ في التغلغل فـي مجتمعنـا فعـالً            األسري   وأن العنف ، األسري في ازدياٍد مستمر   

 العديد من أفراد     في نفسيةالضطرابات  اال إلى الكثير من  تؤدي  سقد يوصف بأنه صدمة     بشكل  

 . المجتمع 



النظـرة الدونيـة    وال يقف العنف الموجه ضد المرأة عند األمور السابقة بل يتعداها إلـى 

الحرمـان مـن    و،  الزواج غير المتكافئ في العمر و،  حرمان البنات من التعليم و،  للمرأة

اإلنجـاب  و،   اإلناثعلىتفضيل الذكور  و،  التهديد بالطالق و ،الزواج المبكر و،  الميراث

 و،  حرمان الزوجة من زيارة األهل و،  ضرب المرأةو،  هجر الزوجة  والمتكرر والمتعدد

 .عدم السماح للمرأة بمزاولة األنشطة الثقافية أو االجتماعية أو السياسية

 :تـسـاؤالت الـدراسـة

 :ة  التاليت في محاولة اإلجابة على التساؤالالدراسةتتلخص مشكلة 

 متوسطات درجات المساندة االجتماعية بـين       فيفروق ذات داللة إحصائية     ل هناك   ه) ١

  ؟لمرأةضد ا الموجه المرتفعات والمنخفضات على مقياس العنف

 –النفـسي   (  متوسطات درجات نوع العنف      بينهل توجد فروق ذات داللة إحصائية       ) ٢

  ؟ند أفراد العينةمتغير العمر عطبقاً لالموجه ضد المرأة ، )  اللفظي-الجسدي 

 –النفـسي   (  متوسطات درجات نوع العنف      بينهل توجد فروق ذات داللة إحصائية       ) ٣

  ؟الموجه ضد المرأة طبقاً للحالة االجتماعية، )  اللفظي-الجسدي 

 –النفـسي   (  متوسطات درجات نوع العنف      بينهل توجد فروق ذات داللة إحصائية       ) ٤

  ؟لمرأة حسب المستوى االقتصادي ألفراد العينةالموجه ضد ا، )  اللفظي-الجسدي 

 متوسطات درجات أنواع المساندة االجتماعية      بينهل توجد فروق ذات داللة إحصائية       ) ٥

  ؟متغير العمر عند أفراد العينةطبقاً لللمرأة 

 متوسطات درجات أنواع المساندة االجتماعية      بينهل توجد فروق ذات داللة إحصائية       ) ٦

  ؟لحالة االجتماعية عند أفراد العينة لطبقاللمرأة 

 متوسطات درجات أنواع المساندة االجتماعية      بينهل توجد فروق ذات داللة إحصائية       ) ٧

  ؟للمرأة حسب المستوى االقتصادي عند أفراد العينة



 - الجـسدي    –النفسي  ( هل توجد عالقة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين نوع العنف           ) ٨

 ؟و أبعاد المساندة االجتماعية المختلفة ، جه ضد المرأة المو، ) اللفظي

 :أهـمـيـة الـدراســة  

 وهذه الدراسة البحثية االستطالعية التي تحاول توجيه نظر المجتمع إلى           :األهمية النظرية   

ومحاولـة  ، ر على كافة األصـعدة      التي بدأت في االنتشا   ، الفئة المتضررة من هذه الظاهرة      

 سـواء كـان بـسبب العـادات         حدوثها وتشجيع   ه المشكلة تمع في إبراز هذ   توضيح دور المج  

 .أو بسبب الظروف التي تمر بها األسرة، الخاطئة 

 وأهميتها بتقليـل العنـف بـصورة         ،ح أهمية المساندة االجتماعية بصورة عامة     ي توض و

 المـرأة أيـضاً   تـستفيد   و  .  كثيرة على صحة المـرأة       وخاصة أن للعنف أضراراً   ، خاصة  

وكـذلك قـد    ، المتضررة من العنف في عدم الصمت على حوادث العنف التي تتعرض لهـا              

كما يمكن أن تـستفيد منهـا       ، يستفيد منها كل من يستطيع مد يد العون إلى المرأة المتضررة            

 .كمنظمات حقوق اإلنسان والمنظمات التعاونية، المنظمات التي تعتني بشؤون المرأة 

في ضوء  ، بناء مقياس للعنف الموجه ضد المرأة       دم هذه الدراسة    تق : األهمية التطبيقية 

ما قد تسفر عنه الدراسة من نتائج يمكن أن يستفاد منها في وضع بعض البـرامج التربويـة                  

 .والنفسية واإلرشادية التي تهتم بالتوعية األسرية للحد من اآلثار السلبية لهذه المشكلة 

كحـث المـرأة علـى    ، ع اإلجراءات الكفيلة لذلك     وكذلك العمل على تذكير المجتمع بوض     

وتوعية األسـر   ، و تقديم فرص وظيفية مناسبة      ،  دور اإليواء المناسبة للحماية      إيجادالتبليغ و 

 هذا باإلضافة إلـى     ،لبناتها    يجب أن تقدمها   والمساندة التي ، أهمية الرعاية الصحية والنفسية     ب

 .إيجاد مراكز للعون والخدمات اإلرشادية

 

 

 



 :أهــداف الــدراســـة  

 :تهدف هذه الدراسة إلى 

 – الحالـة االجتماعيـة      –العمـر   ( طبقاً لكل من    ، معرفة الفروق في العنف بأنواعه      ) ١

 ) .الوضع االقتصادي

 الحالـة   –العمـر   ( وفقاً لكل مـن     ، معرفة الفروق في المساندة االجتماعية بأنواعه       ) ٢

 .)  الوضع االقتصادي–االجتماعية 

 . والمساندة االجتماعية بأنواعها همعرفة العالقة بين العنف بأنواع) ٣

 واألسرة والرضا الذاتي عن المساندة في تقليل        الصديقاتمعرفة دور المساندة من قبل      ) ٤

 .عنف لظاهرة ا

 من شأنها أن تساعد في التأكيد على المعاملـة          – على ضوء النتائج     -التقدم بتوصيات   ) ٥

 .اون المتبادل داخل األسرة الحسنة والتع

 :مـصـطـلحـات الـدراسـة  

 : The Violence against the womanالعنف ضد المرأة  -١

 حسب التعريف المقدم في التقرير العالمي لمنظمة الصحة العالمية حول العنف والصحة   

)/WHO  مارسةفأن العنف هو االستعمال المقصود للقوة الفيزيقية بالتهديد أو الم )٢٠٠٠ 

الفعلية ضد الذات أو شخص آخر أو جماعة أو مجتمع و الذي ينتج منه ضرر أو جرح أو                  

ويتضمن العنف كلَّ أشـكال  ... به الضرر أو الموت أو الضرر النفسي أو الحرمان يقصد

 . الذي تتعرض له المرأة.البدني والعقلي واألذى وسوء المعاملة واإلهمال العنف

sy.gov.reefnet.www 

وتعرف الباحثة العنف على انه أي سلوك أو انفعال من فرد ذي سلطة إلى فرد أخـر ممـا                      

 . لفظياًأو يسبب له األذى والضرر سواء كان بدنياً أو نفسياً 

 



 :ويتكون من ثالث أبعاد هي  

 .دث ضرراً نفسياًيشير إلى أي فعل يح:  العنف النفسي -١

 . يشير إلى أي فعل يحدث ضرراً جسدياً:  العنف الجسدي -٢

 .يشير إلى أي كلمة أو عبارة تحدث ضرراً معنوياً أو جسمياً:  العنف اللفظي -٣

هـي مجمـوع الـدرجات التـي تحـصل عليهـا            : وعليه فان التعريف اإلجرائي للعنف    

 .مستخدم في الدراسة الحالية من خالل إجابتهن على مقياس العنف الاتالمفحوص

  :Social Support المساندة االجتماعية -٢

المساندة بأنها الـدعم     )  ١٩٩٨: أسماء السرسي وأماني عبد المقصود      (وتعرف كالً  من     

، األسـرة   ( االنفعالي والمادي واألدائي الذي يتلقاه الفرد من قبل اآلخـرين المحيطـين بـه               

 . ومدى قدرة الفرد على تقبل وإدراك هذا الدعم ) العمل زمالء ، الجيران ، األصدقاء 

هي السند العاطفي المادي الذي تستمده      : وعليه فان التعريف اإلجرائي للمساندة االجتماعية     

المرأة من أسرتها أو المجتمع ويساعدها على التفاعل مع األحداث الضاغطة سواء مع البيئـة               

  .اصةالمحيطة بها أو مع متطلبات الحياة الخ

 : وتتكون من ثالث أبعاد هي 

 من الدعم   الصديقاتقدمه  ت مدى ما    بهيقصد    :الصديقات المساندة االجتماعية من قبل      -١

 .والمؤازرة والمساندة في أمور الحياة العادية وفي أثناء الحياة الضاغطة والظروف الصعبة

 اآلباء  -ما تقدمه األسرة      يقصد بهذا البعد مدى      : المساندة االجتماعية من قبل األسرة       -٢

  من دعم ومؤازرة ومساندة للفـرد        -واألمهات واإلخوة واألزواج وغيرهم من أفراد األسرة        

 .في أمور حياته العادية وفي أثناء الحياة الضاغطة والظروف الصعبة 

يقصد به مدى إدراك الفرد لكميـة        : الشعور بالرضا الذاتي عن المساندة االجتماعية        -٣

 .  المساندة المعطاة له ومدى رضا الفرد عن هذه المساندة ونوعية



 .وتحدد إجرائياً بالدرجة التي تحصل عليها المفحوصة على هذا المقياس 

 : حــدود الــدراســـة 

 :ه و هو تتناولت الدراسة الحالية بالموضوع الذي تحدد

المشتركة فـي هـذه       بالعينة تو تحدد ،  ومساندة المجتمع لها      العنف الموجه ضد المرأة   

 مـدى أعمـار اإلنـاث       حيث كـان  ، امرأة بمدينة مكة المكرمة     ) ٣٠٠= ن (حيث، الدراسة  

وقد شملت العينة مجموعة من معلمات و طالبات المـدارس          ، ) ٥٠ - ١٥(المفحوصات من   

هذا باإلضافة إلى احتواء    ،  شعةاألوالممرضات وفنيات   ، وطالبات جامعة أم القرى     ، الثانوية  

 . ينة على مجموعة من ربات المنازل الغير عامالت من المتعلماتالع

 :وتحددت الدراسة بالمقاييس المستخدمة وهي

من ) العنف النفسي والعنف الجسدي والعنف اللفظي       (مقياس العنف الموجه ضد المرأة       -

  .إعداد الباحثة 

 . قصود عبد الوهابأماني عبد المو  مقياس المساندة االجتماعية إعداد أسماء السرسي -

 هـ  ١٤٢٨ – ١٤٢٧الثاني   الفصلوتحددت بالزمان الذي سيتم فيه إجراء الدراسة و هو          

 .و المكان و هو مدينة مكة المكرمة ،
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