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  اسباب العنف ضد المرأة من وجهة نظر الشباب البغدادي
 م. د . بان حكمت عبد الكريم د . نبراس طه خماس                                 أ. أ. م.

 مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية / قسم المجتمع المدني وحقوق االنسان
 العراق المستنصرية / ةالجامع

  الملخص
بشكل ال  -يعدالعنف ؛عموما؛ ظاهرة اجتماعية ال يكاد خيلو منها أي جمتمع بغض النظر عن مدى منوه الثقايف واحلضاري ترتبط       

بفشل عملية التنمية االجتماعية اليت ال بد منها للمحافظة على دميومة اجملتمع ومدى حتضره . وليس مثة شك يف أن للعنف  –يقبل النقاش 
أثرياته اخلطرة على حياة كل من الفرد واجملتمع، مما يدعو ألكثر من وقفة جادة من لدن الباحثني يف خمتلف اجملاالت بغية تأشري ضد املرأة ت

؛ تعايل  ويف هذا الوقت بالذات أسباهبا وبالتايل حتديد سبل الوقاية والعالج .  ولعل واحدا من أهم اسباب اختيارنا هلذا املوضوع ؛
 وهناك لنبذ العنف واحالل االساليب احلضارية بدال منه يف التعامل .االصوات هنا 

اسباب العنف ضد املرأة من وجهة نظر الشباب تتحدد مشكلة البحث يف االجابة على التساؤل اآليت: ماهي  مشكلة البحث :
 ؟البغدادي

حيعععععاة الفعععععرد واجملتمع.فهعععععو معععععن جهعععععه ، تنبعععععع أليعععععة البحعععععث يف هعععععذا املوضعععععوع معععععن كونعععععه يشعععععكل خطعععععوره كبعععععريه علعععععى  اهميةةةةةة البحةةةةةث:
يصعععععععيب املعععععععراة باخللعععععععل ممعععععععا يعيقهعععععععاعن اداة وظا فهعععععععا االجتماعيعععععععة وال بويعععععععة االساسعععععععية.ومن جهعععععععة اخعععععععرى، يسعععععععاعد علعععععععى تكعععععععرار أمنعععععععا  
،  السعععععلوك والعالقععععععات نيععععععري السععععععويه بععععععني افععععععراد االسععععععرة الواحععععععدة ممععععععا يسععععععتوجب االهتمععععععا  العلمععععععي والقععععععانو  هبععععععذه الظععععععاهرة للحععععععد منهععععععا

اسععععباب العنععععف ضععععد املععععرأة نععععدرة البحععععوة العربيععععة والعراقيععععة املتعلقععععة  وضععععوع   -1فضععععال عععععن . والوقايععععة ممععععا قععععد ينععععت  عنهععععا مععععن تبعععععات 
( إذ ينفعععععععرد البحعععععععث احلعععععععايل  ضعععععععمونه ، ور سعععععععد الباحثتعععععععان  سعععععععب ا العهمعععععععا دراسعععععععة ميدانيعععععععة معععععععن وجهعععععععة نظعععععععر الشعععععععباب البغعععععععدادي

مواجهعععععة هععععذا اخللععععل والبحععععث ععععععن ودورهععععم يف أليععععة الشعععععباب يف بنععععاة اجملتمععععع  -2منععععاظرة هلععععذا البحععععث علععععى مسعععععتوى البي ععععة العراقيععععة . 
 أسبابه ومصادره والعمل على تداركه .

 ( .2112( سنة ، لسنة  22-11ى شباب مدينة بغداد من الذكور واالناة ف ة  يقتصر البحث عل حدود البحث:
 سوف تقو  الباحثتان  بتعريف املصطلحات اآلتية : تحديد المصطلحات:

  :( Violence العنف )  -1 

للقعانون معن شعأنه التعأثري علعى بأنه : استخدا  الضبط أو القوة استخداماً نيري مشروع او نيعري مطعاب  ف مفهوم العنف اصطالحاً  عر  أ.    

 .(1 إرادة فرد ما(

 ف مفهوم العنف من قبل كل من : ر  ب.كما ع     

                                                           

 .221لبنان ، ص –( ، معجم مصطلحات العلو  االجتماعية ، مكتبة لبنان ، بريوت 1811بدوي، امحد زكي    1)
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- IIsaSchuster ,  Kinder (1986)   رابطعععاً بينعععه وبعععني الععععدوان  ععععا يلعععي:  الععععدوان هعععو السعععلوك الععععذي
 .(2 يعكس الصراع االجتماعي الذي يهدف إىل إحلاق األذى الفيزيقي أو النفسي أو االجتماعي(

،  عععععايلي :   كعععععل مبعععععادرة تتعععععدخل بصعععععورة خطعععععرة يف حريعععععة اآلخعععععر وحتعععععاول ان حترمعععععه  (2112 عبعععععد ا  عبعععععد الغعععععيكماعرفعععععه نيعععععا  ،-
  .(3 حرية التفكري واالختيار(. وبالطبع ، فأن هذا التعريف ينطل  من حمك حمدد هو حقوق االنسان وانتهاك احلقوق

 The causes of violence against womenاسباب العنف ضد المرأة مةن وجهةة نظةر الشةباب البغةدادي ) -2

from the point of view of young Baghdadi )  االستبيان املفتوح /  جموعة التفاعالت البي عة ف يف ضوة : عر

شعأ نتيجعة والنفسية واالجتماعية والثقافية اليت يتعرض هلا الفرد السيما يف مراحلة الطفولعة ، والعيت  وجبهعا ميعارف الفعرد العنعف ضعد املعرأة، وين

وتعرفةه   ة الداخلية واخلارجيعة .ياملعززات التشجيع تعرضه او تعرض احد االفرد احملطني به للعنف ، ويعزز هذا العنف من خالل جمموعة من

 بأنه :  الباحثتان إجرائياً 

الدرجععة الكليععة الععيت يصععل عليهععا الشععاب البغععدادي مععن خععالل اسجابععة عععن فقععرات   اسععتبيان اسععباب العنععف ضععد املععرأة مععن وجهععة نظععر )  

 .(الشباب البغدادي  الذي سيتم بناةه يف البحث احلايل 

  ثهيكلية البح
بنععاة االسععتبيان وتطبيقععه عينةةة ( فقععرة ، وتألفععت  12قامععت الباحثتععان ببنععاة أداة البحععث احلععايل يف ضععوة االسععتبيان املفتععوح ويتكععون مععن      

( شععاب مععن مدينععة بغععداد   ذكععور وانععاة ( .  واتصععف اسععتبيان اسععباب العنععف ضععد املععرأة مععن وجهععة نظععر الشععباب البغععدادي 011علععى  
 .( لتحليل البيانات  SPSSواستعملت الباحثتان احلقيبة اسحصا ية       ،باخلصا ص السيكوم ية املتمثلة بالتمييز والصدق والثبات  

  نتائج البحث     
اما فيما خيص اي فقرة اكثر حدة من  ،أن مستوى اسباب العنف ضد املرأة من وجهة نظر الشباب البغدادي اعلى من املتوسط الفرضي   

 21التوايل   ( احلروب وما خلفتها من ارهاب وهتجري ونزوح وتشرد ونبذ  .اذ متثل وزهنا املرجح ووزهنا امل وي على5نيريها ، فتتمثل بالفقرة 
(  سوة العالقة بني الفرد املعتدي والضحية  اذ متثل وزهنا املرجح 12( ، اما ادىن درجته فقد كانت من نصيب الفقرة  20,  12( ،  2, 

 : مت التوصل اىل مايأيت وبناةاً على النتا       .(15,  51( ،  1,  82ووزهنا امل وي على التوايل  
املرأة من وجهة نظر الشباب البغدادي , فمنها اسباب تتعل  بالشباب انفسهم  إمكانيتهم وقدراهتم ، ومساهتم تتباين اسباب العنف ضد  -

الشخصععية ( , ومنهععا اسععباب خارجيععة تتعلعع  بععاحمليط اخلععارجي الععذي يعيشععون فيععه ، والسععيما تععأثرهم بالتكنلوجيععا احلديثععة والعوملععة ، وهععذا مععا 
 معهم .  وجدته الباحثتان من خالل التعامل

ة أن املناه  الدراسية ووسا ل االعال  املقروةة واملسموعة واملر ية احمليطة بالشباب يف العراق تفتقر لثقافة احملافظة على حقوق املرأ -
 واح امها.
  التوصيات

                                                           
2) IIsaSchuster ,  Kinder : Kueche , KIBBUTZ Women and status Que 

.Maintenance  in small social Communtiy , in Anthropological quarterly , 

val52 ,1986, p.191. 

 
 .12، الرياض ، ص 1(، جرا م العنف وسبل املواجهة ، جامعة نايف العربية للعلو  االمنيه ،  2112نيا  ،عبد ا  عبد الغي   (3
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العنععف اسععباب اسفععادة مععن اسععتبيان اسععباب العنععف ضععد املععرأة مععن وجهععة نظععر الشععباب البغععدادي الععذي أعدتععه الباحثتععان يف الكشععف عععن  -
 املوج ه ضد املرأة .

 حث الباحثني والدارسني علعى اجعراة املزيعد معن اال عاة والدراسعات السعباب العنعف ضعد املعرأة معن خعالل االهتمعا  والعمعل علعى التقليعل -
 من حدهتا.

ضرورة نشر ثقافة احلفاظ على حقوق املرأة ، السيما ثقافة احلفاظ على كرامتها من خالل ادخال مناه  دراسية جديدة ولكافة املراحل  -
 الدراسية  ا يتال م مع تعاليم االسال  اليت حتث على اح ا  املرأة وحقوقها .

وفنيععات إرشععادية يف خفععض حععدة اسععباب العنععف ضععد املععرأة مثععل اسععتعمال اسععاليب القيعا  ببحععث للتعععرف علععى فاعليععة اسععتعمال أسععاليب  -
 النظريات املعرفية واساليب النظريات السلوكية .

 The causes of violence against women from the point  
of view of young Baghdadi  

 
Dr . Nebras Taha Khammas                  Dr. Ban Hikmat 

Abdel Karim 
Al Mustansiriya Center for Arab and International Studies   

 Civil Society and Human Rights Section 
  Abstract 
   the current research problem is determined by answering the following question: 
What are the causes of violence against women from the point of view of the Baghdadi 
youth? 
     Through the above-mentioned importance of the current research, the two 
researchers decided to identify the causes of violence against women from the point of 
view of young Baghdadi, and can justify the reasons for the importance of research 
points: 
1 - The scarcity of Arab and Iraqi research on the subject (the causes of violence against 
women from the point of view of the young Baghdadi) as the current research is unique 
content, and did not find the two researchers according to their study field study 
corresponding to this research at the level of the Iraqi environment. 
2 - The importance of young people in building a society that requires confronting this 
imbalance and searching for its causes and sources and working to remedy it. 
   The current research aims to identify the causes of violence against women from the 
point of view of young Baghdadi. 
   The current research is limited to the youth of the city of Baghdad, male and female 
(18-24) years, for the year (2016). 
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       The study is based on a questionnaire consisting of (14) paragraphs. The 
questionnaire consisted of (300) young people from the city of Baghdad (males and 
females .  
  A survey of the causes of violence against women from the point of view of the 
Baghdadi youth was characterized by the psychometric characteristics of discrimination, 
honesty and persistence. 
    The researchers used the statistical file (SPSS) to analyze the data. 
     The researchers concluded that the level of the causes of violence against women 
from the point of view of the Baghdadi youth is higher than the satisfactory average. As 
for any paragraph that is more severe than the other, paragraph 5 refers to "wars and 
their subsequent terrorism, displacement, displacement, displacement and ostracism" 
And their percentage weight respectively (21, 2), (67, 73), and the lowest rank was in 
paragraph (12), "the poor relationship between the aggressor and the victim," with its 
weighted weight and percentage weight respectively (97, 1) (56, 65). 
     Based on the findings, the researchers reached some conclusions, recommendations 
and suggestions: 
- The causes of violence against women vary from the point of view of the Baghdadi 

youth. Some of them are related to the youth themselves (their potential, their abilities 
and their personal characteristics), including external reasons related to the external 
environment in which they live. 
- The curriculum and the print, audio and visual media surrounding young people in 

Iraq lack a culture of preserving and respecting women's rights. 
Recommendations:) In the light of the current research results, the researchers 
recommend the following: 
- The need to benefit from the questionnaire on the causes of violence against women 

from the point of view of the Baghdadi youth, prepared by the researchers in the 
detection of violence against women. 
- The need to urge researchers and scholars to conduct further research and studies on 

the concept of the causes of violence against women by paying attention to the causes 
that lead to violence and work to reduce the severity. 
- The need to spread the culture of preserving the areas of women's rights, especially 

the culture of preserving dignity through the introduction of a new curriculum and all 
levels of education in line with the teachings of Islam, which urges respect for women 
and their rights. 

 (للبحث نظريةالخلفية ال) الول:الفصل ا
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توضعععععح مراجععععععة املصعععععادر ان مفهعععععو  العنعععععف يلتعععععبس معععععع ععععععدد معععععن املفعععععاهيم االخعععععرى التباسعععععاً شعععععديداً. ومعععععن 
والتاديعععععب. كمعععععا ان مثعععععة التبعععععاف واخعععععتال  بعععععني العنعععععف املشعععععروع ، والعنعععععف نيعععععري املشعععععروع . هعععععذه املفعععععاهيم ؛ االيعععععذاة 

فضعععععععاًل ععععععععن ان للعنعععععععف درجعععععععات عديعععععععدة تبعععععععدأ معععععععن ضعععععععغو  اسعععععععتخدا  القعععععععوة املاديعععععععة يف اقصعععععععى درجاهتعععععععا وتنتهعععععععي 
م بأسععععتخدا  الضععععغو  النفسععععية وهكععععذا.ويف هععععذا الفصععععل ، سععععنحاول ايضععععاح ذاتيععععة العنععععف مععععن خععععالل بيععععان املفععععاهي

 متقدمة الذكر بغية ايضاح الفرق بينها وبني العنف . وذلك وفقاً ملا يأيت :

 
 
 

 اواًل/تمييزالعنف من اإليذاء 
 

تتجعععععه التشعععععريعات امحنا يعععععة قعععععو محايعععععة مصعععععاال وحقعععععوق متععععععددة منهعععععا سعععععالمة جسعععععم االنسعععععان، فضعععععاًل ععععععن 
او املصعععععععلحة القانونيعععععععة حمعععععععل احلمايعععععععة  محايعععععععة حقعععععععه يف احليعععععععاة. أي ان احلععععععع  يف سعععععععالمة امحسعععععععم هعععععععو احملعععععععل القعععععععانو 

  .(4 محرا م االيذاة
ويععععععرى بعععععععض البععععععاحثني ان مفهععععععو  االيععععععذاة والعنععععععف م ادفععععععان ، اال اهنمععععععا يف احلقيقععععععة مسععععععتقالن . فيعععععععرف 

( بأنععععععععه صععععععععور متنوعععععععععة مععععععععن االسععععععععاةة النفسععععععععية او امحسععععععععدية او امحنسععععععععية  الععععععععيت ميارسععععععععها  ععععععععرف Abuseااليععععععععذاة  
 الجبار  رف اخر على ارتكاب او االمتناع عن ارتكاب  افعال معينة  ي تب عليها االضرار به. 

( يقتصعععععععر علعععععععى امحوانعععععععب امحسعععععععدية يف املقعععععععا  االول، لعععععععذلك فعععععععأن االعتعععععععداة Violenceيف حعععععععني ان العنعععععععف  
امحسععععدي شععععر  ضععععروري لوصععععف هععععذا السععععلوك بععععالعنف ، يف حععععني انععععه لععععيس كععععذلك حععععني نصععععف السععععلوك  
بااليععععععذاة. فقععععععد ينتفععععععي االعتععععععداة امحسععععععدي ويعععععععد السععععععلوك م ذيععععععاً ، كمععععععا يف حالععععععة االلععععععال او االهانععععععة. أي 

  .(5 ان معظم حاالت العنف تعد ايذاةاً يف حني ان معظم حاالت االيذاة ال تعد عنفاً 
 

ري العنععععععف اىل مععععععدى واسععععععع مععععععن السععععععلوك الععععععذي يععععععع عن انفعاليععععععة تنتهععععععي بايقععععععاع االذى او الضععععععرب واذ يشعععععع
باآلخرسعععععععواة أكعععععععان اآلخرفعععععععرداً ا  شعععععععي ا، فهويتضعععععععمن االيعععععععذاة البعععععععد  واهلجعععععععو  اللفظعععععععي وحتطعععععععيم املمتلكعععععععات. فعععععععان 

القتععععععل،وخيتلف  االيععععععذاة هععععععو االعتععععععداة امحسععععععدي علععععععى االفععععععراد رنيمععععععاً عععععععنهم ولععععععه اشععععععكال عديععععععده مثععععععل الضععععععرب او
 باختالف درجته ومدى تاثريه على االخرين .

                                                           

جرا م االعتداة على املصلحة العامة وعلى االنسان واملال  –، قانون العقوبات / القسم اخلاص (   2112( د. القهوجي ،علي عبد القادر  4
  . 210،منشورات احلليب احلقوقية،بريوت /لبنان  ، ص

( ،أمنععععععا  االسعععععاةة الشعععععا عة لعععععدى الزوجععععععات السععععععوديات يف مدينعععععة مكعععععة املكرمععععععة ، كليعععععة ال بيعععععة للبنععععععات، 2118الصعععععبان، د. عبعععععري حممعععععد  (5
 . 1امعة ا  القرى ، وزارة التعليم العايل ،اململكة العربية السعودية ، صج
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وتقعععععو  جرميعععععة االيعععععذاة بالسعععععلوك االبعععععا  أوالسعععععليب، وتتحقععععع  بعععععأي فععععععل اوأمتنعععععاع يكعععععون معععععن شعععععأنه املسعععععاف 
بسعععععععععععععععععععالمة امحسعععععععععععععععععععم سعععععععععععععععععععواة أكعععععععععععععععععععان ضعععععععععععععععععععرباً ا  جرحعععععععععععععععععععاً ا  ايذاًة.بشعععععععععععععععععععر  واحعععععععععععععععععععدوها ، هعععععععععععععععععععوان يكعععععععععععععععععععون 

وضعععععععوعية معععععععن تقعععععععديرات قاضعععععععي املوضعععععععوع .كمعععععععا تتبعععععععاين العقوبعععععععات االيذاةجسعععععععيماً.وتقديرمدى جسعععععععامته مسعععععععألة م
املقععععععررة يف حالعععععععة العنعععععععف عععععععن تلعععععععك املقعععععععررة ععععععععن جععععععرا م االيعععععععذاة معععععععن حيععععععث امحسعععععععامة ، اذ تصعععععععل يف االخعععععععرية اىل 

 عقوبة امحناية . كااليذاة املفضي اىل موت و االيذاة املفضي اىل عاهة مستدمية.
 

 
 

 
 ثانيًا/تمييز العنف من التأديب

 
التأديعععععععب مفهعععععععو  اساسعععععععي معععععععن مفعععععععاهيم ال بيعععععععة. وهوضعععععععرورة حياتيعععععععة بالنسعععععععبة لالبنعععععععاة، وحععععععع  معععععععن حقعععععععوق 

  .(6 الطفل، لقول رسول ا  صلى ا  عليه وآله وسلم:   من ولد له ولد فليحسن امسه وادبه(

لتأديب شرو اً، وامنا وسيلة تربوية. ويش   يف ا -اوهكذا يف ض -والتأديب ليس عماًل انتقامياً ضد الطفل 
منها اال ينال من كرامة الفرد اليت حفظها الشرع، او يتجاوز حدود  التأديب، او يث على ممارسة أمور ال تقبلها 
االخالق . ومنها اال ُيصاراىل الضرب قبل بلوغ الطفل العاشرة من العمر، لقوله صلى ا  عليه وآله وسلم : ُمروا 

  .(7 عليها يف عشر سنني وفرقوا بينهم يف املضاجع(الصبيان بالصالة لسبع واضربوهم 

وقدر تعل  االمر بالزوجة، فأن من احلقوق اليت يقررها كل من التشريع والشريعة االسالمية الغراة للزوج هو 
 .(8 تأديب الزوجة . اال ان هذا احل  ليس مطلقا، بل مقيداً  دود ما تسمح به حدود الشريعة السمحاة

استعمال احل   قتضى نص القانون ِاجازة اورخصة منحها القانون لشخص معني بأن يقو  بأفعال حيث يُعد 
  .(9 تعد جرا ماً  لوال انه منحها ونظم احكامها

وحىت ميكن تفعيل هذا النص، يش   وجود احل  يف ذاته ليتمكن الفاعل من استعماله، وان تتوافر حسن النية 
 القانون منحه هذا احل  باحلد الذي ال ساوز فيه،  يث ال يصل اىل االيذاة او القتل مثاليف هذا االستعمال .اذ ان 

 10). 

                                                           

 .151111/211شعب االميان ، العدد التاسع واخلمسون من شعب االميان ، حديث رقم  –البهيقي6)
 دار املعرفه،  بريوت/ لبنان، بال سنه  بع. 1/197  ( احلاكم،املستدرك على الصحيحني،كتاب فضا ل القرآن ،7
 .101،القاهره ، ص1القانونية ،   ،العنف العا لي يف القانون امحزا ي ، املركز القومي لالصدارات(2112  ( دحا  ، زينب وحيد  8
( من قانون العقوبات العراقي واليت نصت على انه:  ال جرمية اذا وقع الفعل استعمااًل حل  مقرر  قتضى القانون ويعت  21( يُنظر نص املادة  9

 فاً(.ماالً للح : تأديب الزوج لزوجته وتأديب االباة واملعلمني ومن يف حكمهم االوالد الصغار يف حدود ما هو مقرر شرعاً او قانوناً او ُعر استع
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وصفوة القول :ان العنف ، كمااسلفنا،  كل سلوك يتضمن معا  الشده والقسوه ، وهو استخدا  نيريمشروع 
 حني ينصرف مفهو  التاديب اىل تلك للقوة املادية واملعنوية قصد ِاحلاق االذى باالشخاص وااِلضرار  متلكاهتم(.يف

 القانون لشخص معني بان يقو  بافعال تُعد جرا ماً لوال انه منحها ونظ م أحكامهااالجازة اوالرخصة اليت منحها 

ويبدو التمييز واضحاً بني احلالتني.فالفعل يف احلالة االوىل نيري مباح ، اما يف احلالة الثانية فهو مباح يف ِا ار    
 ل احل  ، وبااللتزا  بشرو ه اليت حددها الشرع والقانون.استعما

فالتاديب ليس بالعمل االنتقامي ضد الزوجة اواال فال، بل هدف تربوي حمدد بشرو  ،منها ان الينال من            
يع او يتجاوز حدود التاديب . وان ال يلجأ املر  اليه اال بعد ان يستنفذ مج-كما اسلفناابتداةً -كرامة الفرد

الوسا ل التاديبية والزجرية ،وان يتجنب الضرب يف االماكن امل ذية كالرأف والوجه ملنع الضرر، فضاًل عن توافر 
  .(11 حسن النية يف الفعل املرتكب،وان يصدر حصراً ممن ميتلك احل  يف التأديب 

 

 

 

 

 

 

 

 (ه)منهجية البحث واجراءاتالثاني:الفصل 

مععن منهجيععة البحععث ، وحتديععد جمتمععع البحععث  استعراضععاً لرجععراةات اخلاصععة بالبحععث ابتععداةً يتضععمن هععذا الفصععل      

واخلصععا ص السععيكوم ية مععن صععدق ومتييععز وثبععات اىل الوسععا ل اسحصععا ية لتحليععل البيانععات ،  وأداة البحععث، وعيناتععه،

 يت:وتتمثل باآل

 ( : Research Method* منهجية البحث ) 

                                                                                                                                                                      

 .82-81( حممود، ضاري خليل ،الوجيز يف شرح قانون العقوبات ، القسم العا  ، دار القادسية للطباعة ، بدون سنة  بع ، ص 10
اىل حديث الرسول صلى ا  عليه وآله وسلم :الضرروالضرار. يُنظر:احلاكم،املستدرك على الصحيحني،املصدر الساب  ،حديث  ( ِاستناداً  11
 .2025،2/51رقم
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 .فمشكالت احلياة اليومية تتطلب تفكرياً ومنهجاً علميعاً حللهعا ،العلمي مهم لكل انسانالبحث ليس مثة شك ان   

وتععرتبط قيمععة البحععث ونتا جععه ارتبا ععاً وثيقععاً بععاملنه  الععذي يتبعععه الباحععث مععن خععالل تصععميم البحععث وحتديععد مجيععع 

معروراً ، شعكلة ووصعفها اجرا يعاً معن حتديعد امل بعدةاً  الوسا ل واألدوات اليت سوف يستعملها يف كل مرحلة من مراحلعه,

 .(12 بتحليل البيانات واستخالص النتا   وانتهاةً  ،باختيار منهجية حمددة محمع البيانات املتعلقة هبا

اسباب العنف ضد املرأة يف التعرف على   المنهج الوصفياستعملت الباحثتان   ، ولتحقي  أهداف البحث احلايل 

 ( .من وجهة نظر الشباب البغدادي

ووصععف  ،ومجععع احلقععا   واملالحظععات عنهععا،  حمععل الدراسععة املععنه  الوصععفي بوصععف الظععاهرة او احلععدةيهععتم و        

 .  (14 وحماول التنب  هبا يف املستقبل، (13 الظروف اخلاصة هبا

 (:Research Population* مجتمع البحث)

والباحعععث أو اسحصعععا ي هعععو العععذي يعععدد اجملتمعععع . (15 مجيعععع عناصعععر الظعععاهرة العععيت يقعععو  الباحعععث بدراسعععتها ويععععي    

وهعذا . ,وخيضعع اجملتمعع العذي ت خعذ منعه العينعة لتوزيعع مععني هعو توزيعع اجملتمعع(16 املناسب  سب اخلاصية مدار البحث

ويسععمى اجملتمععع باجملموعععة الكلية,وتسععمى جمموعععة العناصععر  التوزيععع االحتمععايل ملتغععري عشععوا ي ميثععل أفععراد ذلععك اجملتمععع,

وتتمثععل يف البحععث احلععايل بععع شباب مدينععة بغععداد( مععن الععذكور واالنععاة ف ععة  .(17  املتعلقععة باملشععكلة بععع اجملتمع اسحصععا ي

 .( سنة 22 - 11 

 
                                                           

 .22،عمان،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، ص 2مناه  البحث يف ال بية وعلم النفس، :(2112( ملحم،سامي حممد 12
 .21(:مناه  البحث يف ال بية وعلم النفس،دار النهضة العربية ،القاهرة،مصر، ص 1820يد وكاظم،امحد خريي ( جابر،جابر عبد احلم13
مناهجه،تصاميمه أساليبه  –(:مدخل اىل البحث يف العلو  ال بوية واالجتماعية:اساسياته2112الكيال ،عبد ا  زيد والشريفني،نضال كمال  (14

 .22رية للنشر والتوزيع والطباعة، ص ،عمان، دار املس2االحصا ية،  
 .222( ،املصدر الساب  ، ص 2112ملحم، سامي حممد ( 15

،آربد،االردن،دار األمل للنشر والتوزيع، 2اسحصاة للباحث يف ال بية والعلو  اسنسانية، :(2111( عودة،امحد سلمان واخلليلي،خليل يوسف 16
 .15ص 
،عمان، دار املسرية للنشر SPSS ،2(: مقدمة يف اسحصاة مبادئ وحتليل باستخدا  2111أبو صاال،حممد صبحي وعوض،عدنان حممد 17)

 .121-118والتوزيع والطباعة، ص 
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 ( :Samples of Research* عينات البحث )

هعععداف , وحتقععع  أ(19 ممثلعععة جملتمعععع البحعععث هلعععا خصعععا ص مشععع كة،  (18 جمموععععة جز يعععة معععن اجملموععععة الكليعععةوهعععي    

 : وتتمثل عينات البحث احلايل بااليت .البحث وتساعد يف التوصل اىل نتا جه 

بلغت عينة االستبيان : االستبيان المفتوحفي ضوء  االستبيان المغلقعينة االستبيان المفتوح لوضع فقرات  - 1

 ( شاب من الذكور واالناة يف حمافظة بغداد .51  املفتوح

 شاب من حمافظة بغداد. (01العينة االستطالعية لوضوح فقرات املقياف وتعليماته  بلغت العينة االستطالعية:-2

شعععاب معععن العععذكور  (011بلغعععت عينعععة التحليعععل اسحصعععا ي  :السةةةتبيان االسةةةبابعينةةةة التحليةةةل اإلحصةةةائي  - 3

 (151            وبواقع        مت اختيارهم  بالطريقة العشوا ية من جمتمع شباب بغداد, واالناة يف حمافظة بغداد,

 شابة. (151و  شاب،

( شعععاب معععن العععذكور واالنعععاة يف حمافظعععة بغعععداد السعععتخراج الثبعععات 51بلغعععت عينعععة الثبعععات   عينةةةة الثبةةةات : - 4

 كرونباخ .  –باالعادة والثبات بطريقة التجز ة النصفية والثبات بطريقة الفا 

اسعباب العنعف ضعد املعرأة معن وجهعة تضعمن البحعث احلعايل تععرف ( : Tool of Research* أداة البحةث ) 

االسععتبيان  سععب العنععف  االسععتبيان املغلعع  السععباب, ولتحقيعع  ذلععك قامععت الباحثتععان  ببنععاة نظععر الشععباب البغععدادي 

 ، وسيتم توضيح بناؤه يف هذا الفصل .املفتوح 

 باب البغدادي إالجراءت اآلتية : اسباب العنف ضد المرأة من وجهة نظر الشاستبيان وتطلب بناء    

 :وضع تعريف السباب العنف ضد المرأة من وجهة نظر الشباب البغدادي – 1

 (the reasons of violence against women from the point of view of 

young Baghdadi)  واالجتماعية والنفسية جموعة التفاعالت البي ة  تتمثل  / االستبيان المفتوحفي ضوء
                                                           

 .15( ، ص 2111عودة،امحد سلمان واخلليلي،خليل يوسف  (18
 .121ص( ،املصدر الساب  ، 2111أبو صاال،حممد صبحي وعوض،عدنان حممد ( 19
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، وينشأ نتيجة ميارف الفرد العنف ضد املرأة، واليت  وجبها يتعرض هلا الفرد السيما يف مراحلة الطفولة اليت  والثقافية

جمموعة من املعززات التشجيعة الداخلية من خالل  العنفويعزز هذا  تعرضه او تعرض احد االفراد احمليطني به للعنف ،

 . واخلارجية

وفقراته  االستبيانيعرف بضرورة التحق  من مدى فهم أفراد العينة لتعليمات  سباب/اال استبيانوضع فقرات  - 2

على شكل  االستبيان املفتوحبوضع فقرات استبيان االسباب  سب  ،ويتمثل بالبحث احلايل .(20 ووضوحها لديهم

ميثل البديل االول اعلى ، عليهم من بني ثالثة بدا ل  فقرات تتم االجابة عليها من خالل اختيار الشباب لبديل ينطب 

 , درجة واملتمثل بالبديل الثا  (2 توسط  االستبيانيف  (1وميثل البديل األخري أدىن درجة  ، (0 االستبياندرجة يف 

متكنت وباالعتماد على االستبيان املفتوح . فالعكس صحيح (12، 2ما عدا الفقرات  االستبيانهذا محميع فقرات 

 ( . 2( و  امللح  /1فقرة , وكما موضح يف   امللح  / ( 12الباحثتان من صيانية  

مت مععن خععالل عععرض  /سةةتبيانعةةرا الفقةةرات علةةك المحكمةةين المختصةةين السةةتخراه الصةةدق الظةةاهري لال - 3

حمكماً,ومثلمعععا  (1( فقعععرة علعععى جمموععععة معععن احملكمعععني بلععع  ععععددهم 12معععن العنعععف اسعععباب  اسعععتبيانالباحثتعععان فقعععرات 

ملعرفة داللة الفروق بينهم معن  فبعد بيان آراةهم وحتليلها مت استعمال مربع كاي(.  (0(و امللح /2 امللح / موضح يف

إذ كانعت الفعروق بعني  االسعتبيان.ويف ضوة هذا االجراة مت اسبقاة على مجيع فقرة  حيث تأييدهم صالحيتها أو رفضها,

ولصعاال العذين أبعدوا صعالحيتها, ومثلمعا موضعح  (15,1ا ذات داللة إحصا ية عنعد مسعتوى املوافقني ونيري املوافقني  هل

 (1يف امحدول 

 ( 1جدول ) 
 استبيان العنف ضد المرأة من وجهة نظر الشباب البغدادي راء المحكمين في صالحية فقرات آ

 
 الفقرات ومجاالتها 

 قيمة كاي المحسوبة* غير الموافقين الموافقون
 النسبة العدد النسبة العدد

 2 - - % 111 8 ( فقرة  14كل الفقرات ) 
                                                           

 .111(:القياف النفسي،دار الفكر العر ،القاهرة، ص 1811فرج،صفوت  (20
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 ( .  1( ، وبدرجة حرية )  3884( يساوي )  1 ,10* قيمة كاي الجدولية عند مستوى الداللة )  
( فقععرة ، والععيت  12بعععد ان مت توزيععع الفقععرات  الععع    وتعليماتةةه وحسةةاب الوقةةت / االسةةتبيانوضةةوح فقةةرات  - 4

 بقتعه  ،راة احملكمني وموافقتهم على تعليمات املقياف وبدا لعهآبقيت مجيعها حسب قوة داللتها اسحصا ية يف ضوة 

( شاب  من شباب مدينة بغداد مدى وضوح فقرات املقياف   01الباحثتان على العينة االستطالعية  املكونه من   

 هووجةةةدت الباحثتةةةان ان جميةةةع الفقةةةرات واضةةةحة ومفهومةةةتعليماتعععه وحسعععاب الوقعععت املناسعععب لرجابعععة عليعععه ، و 

بالنسةةةبة للشةةةباب والبةةةدائل الموضةةةوعة مناسةةةبة للحصةةةول علةةةك اإلجابةةةة 8 وان الوقةةةت المالئةةةم ل جابةةةة علةةةك 

(  31ة إلةةك  ) ( دقيقةة 21( دقيقةةة8 والةةذي يمثةةل متوسةةا مةةدى إجابةةات الشةةباب مةةن ) 20هةةو )  االسةةتبيان

    .دقيقة

حتديعد مواقعف  االستبيانسجابة الشباب على  من متطلبات احلصول على الدرجة الكلية/  االستبيانتصحيح  - 0

ثالثة بعدا ل , ولكعل بعديل درجتعه العيت  االستبياناسجابة لكل فقرة من فقراته , وحددت الباحثتان اما  كل فقرة من 

( هععذا محميععع فقععرات املقيععاف مععا عععدا الفقععرات                    1,  2,  0يععتم مععن خالهلععا حسععاب وزن الفقععرة وهععي علععى التععوايل   

ووجةةةدت الباحثتةةان ان اعلةةةك درجةةةة يمكةةةن ( ،  0,  2,  1وهععي علعععى التععوايل   .( فععالعكس صعععحيح 12،  2  

 ( درجة .  28( بمتوسا فرضي قدره )  14( درجة 8 وأدنك درجة ) 42لمقياس )الحصول عليها ل

يُععععرف  عععدى قعععدرة الفقعععرات علعععى التمييعععز بعععني ذوي  :(Item Discrimination)القةةةوة التمييزيةةةة  - 6

                    خيععععععععص السععععععععمة الععععععععيت تقيسععععععععها الفقععععععععرة يف املقيععععععععاف       مععععععععااملسععععععععتويات العليععععععععا وذوي املسععععععععتويات الععععععععدنيا مععععععععن األفععععععععراد في
وان اهلدف من هذا اسجراة اسبقاة على الفقرات املميزة وامحيدة يف املقياف لتمثل اخلاصية اليت وضعت من أجلها  ،(21 

،ومععن متطلباهتععا احلصععول علععى البيانععات الععيت يععتم  وجبهععا حتليععل الفقععرات ملعرفععة قوهتععا التمييزيععة,قامت الباحثتععان  بتطبيعع  

سعععععععلوبني لتحليعععععععل اشاب،واسعععععععتعملت الباحثتعععععععان  (011(علعععععععى عينعععععععة عشعععععععوا ية مكونعععععععة معععععععن  2يف ملحععععععع /املقيعععععععاف 

 يت : أسلوب اجملموعتني املتطرفتني( و أسلوب عالقة الفقرة بالدرجة الكلية( , وكاآل ا يأيت: الفقرات,واملتمثلني

                                                           
21)Hil,p -.New York: McGrawScales For The Measurement of AttitudeShaw,M.E.(1967): 

450. 
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 سععب األوزان احملععددة لكععل  ياناالسععتببعععد تصععحيح اسععتجابة الشععباب علععى : أ ( أسةةلوب المجمةةوعتين المتطةةرفتين 

ترتيبعاً تنازليعاً  سعب الدرجعة  سعتبيانوترتيعب اسعتمارات لأ مت حتديد الدرجة الكلية لكل شاب وشعابه، بديل من بدا له,

 %(22و  للمجموععععة العليعععا %(22واختيعععار نسعععبة قطعععع  العععيت حصعععلت عليهعععا كعععل اسعععتمارة معععن األعلعععى إىل األدىن,

ويف ضعععوة هعععذه النسعععبة بلععع  ععععدد  .(22 ه النسعععبة تعطعععي أكععع  حجعععم وأقصعععى متعععايز ممكعععنلكعععون هعععذ للمجموععععة العععدنيا,

واستعملت الباحثتان  االختبار التا ي لعينتني ستبيان . (استمارة لال112االستمارات اليت خضعت للتحليل االحصا ي 

كعععل فقعععرة معععن فقعععرات مقيعععاف مسعععتقلتني الختبعععار داللعععة الفعععروق  بعععني متوسعععطي درجعععات اجملمعععوعتني العليعععا والعععدنيا علعععى  

( 15,1فقععرة مميععزة لكوهنععا ذات داللععة إحصععا ية عنععد مسععتوى  (12املكععون مععن  االسععتبيانوُعععدت مجيععع فقععرات .االسععاه

قيعاف املوقعد كانعت حعدود العدرجات يف .اسعتمارة  (11يوضح ذلك,يف كعل جمموععة  (2(،وامحدول 111ودرجة حرية 

 (.  22-12الدنيا بني (،وللمجموعة 22-00للمجموعة العليا بني 

 ( 2جدول ) 
القوة التمييزية لفقرات مقياس اسباب العنف ضد المرأة من وجهة نظر الشباب البغدادي بأستعمال أسلوب 

 المجموعتين المتطرفتين
 القيمة االنحراف المعياري الوسا الحسابي ف

 التائية
 المحسوبة *   

المجموعة  الدنياالمجموعة  المجموعة العليا المجموعة الدنيا
 العليا

1 30 , 1 97 , 2 48 , 1 41 , 1 19 , 10 
2 49 , 1 84 , 2 60 , 1 39 , 1 60 , 01 
3 41 , 1 81 , 2 69 , 1 37 , 1 16 , 31 
4 41 , 1 81 , 2 47 , 1 38 , 1 60 , 44 
0 47 , 1 80 , 2 01 , 1 36 , 1 38 , 98 
6 67 , 1 81 , 2 08 , 1 04 , 1 61 , 2 
9 48 , 1 71 , 2 60 , 1 31 , 1 17 , 73 
8 60 , 1 90 , 2 64 , 1 43 , 1 62 , 23 

                                                           
22) Ebel,Robert L,(1972):Essential of Education Measurement, 2nd . Ed) ,Prentice-Hall 

Englewood Cliffs,New Jersey, p 392. 
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7 64 , 1 49 , 2 68 , 1 03 , 1 04 , 6 
11 63 , 1 48 , 2 66 , 1 03 , 1 28 , 0 
11 28 , 1 01 , 2 01 , 1 01 , 1 63 , 6 
12 07 , 1 04 , 2 69 , 1 00 , 1 71 , 4 
13 06 , 1 69 , 2 02 , 1 49 , 1 23 , 8 
14 69 , 1 97 , 2 67 , 1 44 , 1 38 , 33 

 ( . 161( وبدرجة حرية )  1 , 10( عند مستوى دالله )  1 , 76* القيمة التائية الجدولية  تساوي ) 
عععد هععذا األسععلوب أدق الوسععا ل املعتمععدة يف حسععاب االتسععاق الععداخلي يُ  ب ( عالقةةة درجةةة الفقةةرة بالدرجةةة الكليةةة/

ويتمثعل باسعتخراج العالقعة االرتبا يعة بعني درجعات افعراد  ,(23 لكونه يعطينا مقياساً متجانساً يف فقراتعهاالستبيان لفقرات 

علعى البيانعات املتعوافرة معن واالعتمعاد  ,االسعتبيانوبعني درجعاهتم الكليعة علعى  ,االسعتبيانالعينة على كعل فقعرة معن فقعرات 

ولقيعععاف العالقعععة مت اسعععتعمال معامعععل ارتبعععا  . ( شعععاب011العينعععة العععيت اسعععتعملت أسعععلوب العينتعععني املتطعععرفتني والبالغعععة 

,ومععن املعععروف يف بنععاة املقععاييس أنععه كلمععا أرتفععع ارتبععا  الفقععرة بععاجملموع الكلععي ارتفععع احتمععال احلصععول علععى (24 بريسععون

وبعد استعمال االختبار التا ي الختبار الداللة املعنوية ملعامل االرتبا  تبعني ان الفقعرات مجيعهعا ،(25 مقياف اكثر سانساً 

 ( يوضح ذلك.0(،ويستدل مما ذكر آنفا إن الفقرات مجيعها صادقة ودالة إحصا يا,وامحدول 15,1دالة عند مستوى 

 ( 3جدول ) 
 الستبيان اسباب العنف ضد المرأة من وجهة نظر الشباب البغدادي عالقة الفقرة بالمجموع الكلي 

القيمة التائية  معامل االرتباط ف
 المحسوبة *

القيمة التائية  معامل االرتباط ف
 المحسوبة *

1 97 , 1 24 ,  22 1 69 , 1 08 ,  10 
2 92 , 1 71 ,  19 8 61 , 1 70 ,  12 

                                                           
23) Kelly,G.A.(1955): The Psychology of Personal constructs,New York, Norton Press, p 

172. 

 

24) Ferguson,G.I,&Takane,Y.(1989):Statistical Analysis in Psychology on Education,New 

York,McGraw- Hill,p203. 

(:التحليل االحصائي في التربية وعلم النفس،ترجمة هناء محسن العكيلي،بغداد،دار 1991فيركرسون،جورج اي) (25

 141، ص الحكمة للطباعة والنشر



Route Educational & Social Science Journal 

Volume 5(11) September 2018 
 

Route Educational & Social Science Journal 249 

Volume 5(11) September 2018 

 

0 91 ,  1 41 ,  19 11 61 , 1 27 ,  13 
2 82 , 1 93 ,  24 11 92 , 1 71 ,  19 
5 81 , 1 84 ,  23 12 62 ,  1 64 ,  13 
1 67 , 1 46 ,  16 10 93 ,  1 44 ,  18 
2 90 , 1 09 ,  17 12 63 , 1 11 ,  14 

 ( . 281( وبدرجة حرية    1 , 15( عند مستوى دالله     1 , 81* القيمة التا ية احملسوبة تساوي   
 
عععد الصعععدق معععن اخلصعععا ص السععايكوم ية العععيت تتطلعععب توافرهعععا يف يُ  :(Validity)مؤشةةةرات صةةةدق المقيةةةاس – 6

، وهو من اكثر امل شرات القياسية الية  (27 ،وميثل بالقدرة على قياف ما يف ض قياسه (26 املقياف النفسي قبل تطبيقه

وهعو ،  .(28 جلعهأععد معن أفاملقياف الصادق هو املقياف الذي يقيس ما أعدَّ لقياسه او يق  الغعرض العذي ، للمقياف 

،ويتمثعل  عدى تأديعة املقيعاف عملعه  (29 من اخلصا ص السيكوم ية األكثر ألية مقارنة مع اخلصعا ص األخعرى كالثبعات

سععتعماالت املعينععة املناسععبة للغععرض الععذي بععي مععن و ععدى مال مععة الععدرجات املسععتمدة مععن املقيععاف لال ، (30 كمععا ينبغععي

اسععباب العنععف ضععد املععرأة مععن وجهععة نظععر الشععباب البغععدادي مععن  اسععتبيان، وقععد حتقعع  الصععدق يف  (31 أجلععه املقيععاف  

 يت: الصدق الظاهري(، و صدق البناة( , وكاآل:خالل م شرين لا 

 يُعععر ف الصععدق الظععاهري بأنععه املظهععر العععا  للمقيععاف مععن حيععث نععوع :(Face Validityأ ( الصةةدق الظةةاهري)

املفععععردات وكيفي ععععة صععععيانيتها ومععععدى وضععععوح هععععذه املفععععردات وتعليمععععات املقيععععاف ودق تهععععا ومععععا تتمت ععععع بععععه مععععن موضععععوعية    
مععني ذوي االختصععاص للحكععم علععى صععالحيتها يف ,ويتمثععل بطريقععة عععرض فقععرات املقيععاف علععى جمموعععة مععن احملك  (32 

                                                           

26) Ebel,Robert L:(1972), p 111 
27) Ebel,Robert L:(1972), p 435 
28) Tyler,I,I( 1971):tests and measuremeant,New Jersy prentice hall Inc,p5 
29) Fransella,F(1981):Personality Theory Measurement andy Research Vandon,Me than and 

Co-Lto, p 4. 
 .222،دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان،األردن، ص (:أساسيات القياف يف العلو  السلوكية2112النبهان،موسى  (30
 21بغداد، ص ،( :  علم النفس التجرييب2112الشمري،جاسم الفياض  (31

،القاهرة،دار الفكر العر ، 2(:االختبارات التشخيصية /مرجعية احملك يف اجملاالت ال بوية والنفسية والتدريبية، 2111عال ،صالح الدين حممود 32)
 .222ص 
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وقد حتق  هذا النوع من الصدق يف اسباب العنف ضد املرأة من وجهة نظر الشباب البغدادي ، (33 ياف ما يراد قياسهق

حمكماً من ذوي االختصاصات اليت تتعل   وضوع املقيعاف من التدريسعيني  (1(فقرة على 12 ،من خالل عرض فقراته

(،والععذي  وجبععه عَّععدت مجيععع فقععرات 0،2نفععا وامللحقععني املععذكور آ (1  يف امحامعععات العراقيععة(,وكما موضععح يف جععدول

معع  ، (1ودرجعة حريعة  (1,15لكوهنا حصلت على نسبة اتفاق مجيعع احملكمعني عنعد مسعتوى الداللعة  املقياف صادقة,

 .  تعديل الفقرات  ا يتالة  واهلدف من بناة املقياف

,وميثععل (34 حتليعل درجععات املقيعاف يف ضعوة م شععر نفسعي مععني :(Construct Validityب ( صةدق البنةاء)

فالباحث يف هذا النوع من الصدق ياول معرفة  بيعة الظعاهرة  ,(35 و ظاهرة سلوكية معينةأمدى قياف االختبار لسمة 

, (36 تبعارالسلوكية اليت يسعى املقياف إىل قياسها, ويبني معدى العالقعة بعني األسعاف النظعري لالختبعار وبعني فقعرات االخ

مةةن خةةالل  سةةتبيانوتحقةةق صةةدق البنةةاء لال، ويهععتم بععه ال بععويني وعلمععاة الععنفس الععذين يبحثععون يف امليععادين املختلفععة 

 )عالقة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس(، و )المجموعات المتضادة( . :اسلوبين

يف ض هذا االسلوب ان الدرجة الكلية للمستجيب تعد حمعك لصعدق  * عالقة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس : 

معع الدرجعة  ،يف البحعث احلعايل (12املقياف من خعالل إبعاد العالقعة بعني درجعة كعل فقعرة معن فقعرات املقيعاف البعال   

وة هععذا ، ويف ضع (38 ، وهعذا معا اكعد عليعه نيللعي (37 الكليعة لعه , وتععد الدرجعة الكليعة للمقيعاف أفضعل حمععك للمقارنعة

صادقاً بنا ياً  سب  االستبيانقد اظهر معامالت ارتبا  جيدة مع الدرجة الكلية له , وُعد  االستبيانامل شر ظهر أن 

 .  ( املذكور آنفا يوضح ذلك 0هذا امل شر, وامحدول   

                                                           

 121(: القياف والتقومي النفسي، مكتبة األجنلو،القاهرة، ص 1821الغريب،رمزية  (33
34) Allen,M.J. & Yen,W.M,(1979), Introduction to measurement Theory ,California,p92. 
35.) Crombach,L.I(1964):Essential of Psychological Testing .New York. Harper 

Brothers,p120-121 
 .121،عمان،دار املسرية للنشر والطباعة،ص 1(:علم النفس ال بوي، 2111بو جادو،صاال حممد علي أ (36
،العني،االمارات العربية املتحدة،دار الكتاب امحامعي، ص 1(:القياف والتقومي يف ال بية وعلم النفس، 2110ويليا ،ماهرا نز و ايرفني،المن  (37

052–051 . 
38) Anastasi,A.(1979):Fields of Applied psychology,New York:McGraw-Hill , p 154 
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 ،وعلى هذا.  (39  يف السمة املراد قياسها االختبار الصادق هو الذي مييز بني اسفراد ان* المجموعات المتضادة : 

 ،العنععف ضععد املععرأة هععاهتم قععو ااختععارت الباحثتععان جممععوعتني متطععرفتني مععن درجععات الشععباب  تلفععان يف مسععتوى اس

(املعذكور آنفعا يوضعح 2وامحعدول  .صعادقاً بنا يعاً  االسعتبيانُععد  ،ويف ضعوة هعذا امل شعراالستبيان .  ومتت مشاركتهم يف

 ذلك. 

معدى الدقععة واالتسعاق يف اداة االفععراد واالسعتقرار يف النتععا    :ويعععي(Reliability)مؤشةرات ثبةةات المقيةاس – 9

دنعا بنتععا   متسعقة ومسعتقرة عععن قعدرة املسعتجيب بععني وقعت وآخعر علععى واملقيععاف الثابعت يزو   .(40 اذا معا مت تطبيقعه معرتني

، فاهلععدف معن حسععاب الثبعات هعو حتديععد اخطعاة القياف،وابععاد  (41 أسعاف افع اض اسععتمرار قدرتعه علععى املسعتوى نفسعه

 . (42  ل من هذه  االخطاة رق تقل  

 .(43 واسعتقرار إجابعات املفحوصعني علعى املقيعاف  وميكن حتقي  ذلك إذا كانت فقرات املقياف تقيس املفهعو  نفسعه,   

لقياف,وبالتايل تأثري الطريقة الواحعدة بنعوع أو وهنالك أكثر من  ريقة لتقدير معامل الثبات,نظراً لتعدد مصادر أخطاة ا

لذلك استعملت . (44 خرآأكثر من اخلطأ, فبعض األخطاة تظهر يف نوع معني من معامالت الثبات وال تظهر يف نوع 

 الباحثتان م شرين للثبات لا: 

 را قهعا معن أشعهر /(Reliability of Internal Consistency)أ ( الثبات بطريقةة ثبةات التجةان  

بتقسيم فقرات املقياف إىل قسمني متكاف ني , واعتبار   ,وتتم(45  (Split–Half Method) ريقة التجز ة النصفية

                                                           

39) Nunnally,g .c(1967).psychometric theory.New York:McGraw-Hill company,p262. 
 .22، ص (1811الزوبعي،عبد امحليل وآخرون  (40
41) Barron,A.(1981):Psychology Halts under International Education, Japacondler,Laura 

Yeaching Social Skill,p418. 
 .020،االمارات، مكتبة الفالح للتوزيع والنشر،ص 1(:علم النفس وتطبيقاته،  1882البسيلي،حممد عبد ا  واخرون  (42
43) Murphy,R.K(1988):Psychological testing principles and Application, New York , Hill 

International,Jon,p63. 
44)Holt,R&Irving,L (1971):Assessing personality,New York, London, p60 
 .82والنشر، ص ،عمان، دار دجلة للتوزيع 1 ،(:املنهل يف العلو  ال بوية:القياف والتقومي يف العملية التدريسية2111العزاوي،رحيم يونس  (45
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,وحساب معامل االرتبا  بعني إجابعات اسفعراد ععن هعذين (46 كل من القسمني يشتمل على عينة منفصلة من املفردات

وهنالك  را   عدة للتقسيم ومن . (48 لقياف التجانس الداخلي وتُعد  ريقة القسمة إىل نصفني مقياساً .  (47 القسمني

أبسععععععطها اسععععععتعمال  ريقعععععععة التقسععععععيم علععععععى وفععععععع  الفقععععععرات الفرديعععععععة والزوجيععععععة للمقيععععععاف وحسعععععععاب االرتبا ععععععات بعععععععني 

وبعد حساب معامل االرتبا  لنصفي املقياف بني الفقرات الفردية . (50 ,وتتطلب تطبي  املقياف مرة واحدة(49 النصفني

ولتصعحيح معامعل االرتبعا  السعتخراج معامعل ، (  1 , 18بوسعا ة معامعل ارتبا  بريسعون(والبال    والزوجية للمقياف(

وعةةةدت هةةةذه العالقةةةة   .( 1 , 82اسعععتعملت الباحثتعععان املعادلعععة التصعععحيحية والعععذي بلععع    ، الثبعععات لالختبعععار ككعععل 

 .  (51  % ( 91إن يزيد عن )  إن معامل الثبات الجيد ينبغي(Foran) إذ يشير فورون،جيدة 

                    كرونبةةةاو أو معامةةةل االتسةةةاق الةةةداخلي-وكةةةذلس اسةةةتعملت الباحثتةةةان طريقةةةة الثبةةةات بوسةةةاطة  معادلةةةة ألفةةةا     

(Alpha Formula for Internal Coefficient):  تعتمد هذه الطريقة على اتساق استجابة الفرد

والسعتخراج الثبعات مت اسعتعمال  ، (53  (1851ععا  (Cronbach)رهعا كرونبعاخ,أوجدها و و (52 من فقرة إىل أخرى

وتعدل علعى وجعود ثبعات ععال  ، وتعد هذه النتيجة عالية  .(81,1كرونباخ لالتساق الداخلي,وبل  معامل الثبات –الفا

                 .(54 بني جمموع تباين األجزاة والتباين الكلي 

                                                           

 .82نفس املصدر اعاله، ص (46
 .205،عمان،دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، 2(:القياف والتقومي ال بوي يف العملية التدريسية، 2118عال ،صالح الدين حممود   (47
 .01، مصدر ساب ،ص (1811الزوبعي،عبد امحليل وآخرون  -(48

،العني،االمعععارات العربيعععة املتحعععدة،دار الكتعععاب امحعععامعي، 1(:القيعععاف والتقعععومي يف ال بيعععة وعلعععم العععنفس، 2110ويليا ،معععاهرا نعععز و ايعععرفني،المن  (49

 . 020ص

 . 220، ص  (2111أبو جادو،صاال حممد علي  -(50
 .82، ص  (2111العزاوي،رحيم يونس  (51
52) Foran,J.G.(1961):A note on Methods of Measuring Reliability,Journal of Educational 

Psychology, Vol22,No4,p 85. 
( : القياف والتقومي يف علم النفس وال بية،  ترمجة عبد ا  زيد الكيال وعبد الرمحن عدف،عمان،مركز 1818ثورندايك، وبرت وهجني،اليزابيث  -(53

 .28الكتب االردنية ,ص
 . 022، ص (2110ويليا ،ماهرا نز و ايرفني،المن  (54
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تسعمى بطريقعة :( Test-Retest Method Reliability ofاالختبةار)ب ( الثبةات بطريقةة إعةادة  

(,وتعرف باالستقرار ع  الزمن,ويُعد االختبار ثابتاً إذا حصلنا منه على النتا   نفسها عند Stabilityثبات السكون  

ريقععة  عامععل ,ويسععمى معامععل الثبعات احملسععوب هبعذه الط(55 إععادة تطبيقععه علعى اسفععراد أنفسععهم ويف ظعل الظععروف نفسعها

ويتطلععب اعععادة املقيععاف علععى عينععة الثبععات بعععد مععرور مععدة زمنيععة، وحسععاب معامععل االرتبععا  بععني درجععات ، (56 االسععتقرار

(علعى 5قامعت الباحثتعان بتطبيع  املقيعاف ملح / ،ولغعرض اسعتخراج الثبعات هبعذه الطريقعة.  (57 التطبيقعني االول والثعا 

اذ يرى ادمز(ان اعادة ، ومت إعادة تطبيقه على العينة نفسها بعد مرور اسبوعني  شاب وشابة, (51عينة الثبات البالغة 

وبععد حسعاب معامعل ارتبا  بريسعون(مت اسعتخراج  .(58 تطبي  املقياف للتعرف على ثباته بعب ان اليقعل ععن هعذه املعدة

إن   Foran , 1961 ) ن  فعور  (، وععدت هعذه العالقعة جيعدة إذ يشعري18,1معامل الثبات للمقياف والذي بل    

 وتدل على وجود ثبات عال  بني التطبيقني األول والثا  .  (59 %( 21معامل الثبات امحيد ينبغي إن يزيد عن  

اسععععتعملت الباحثتععععان  الوسععععا ل االحصععععا ية املناسععععبة يف البحععععث احلععععايل باالسععععتعانة بال نععععام   * الوسةةةةائل اإلحصةةةةائية:

 يت:، وكاآل ( SPSS )االحصا ي 

  اسباب العنف ضد   استبيانراة احملكمني يف صالحية فقرات آملعرفة داللة  (: Chi-Squareمربع كاي ) - 1

 املرأة من وجهة نظر الشباب البغدادي ( . 

 .   االستبيانالستخراج القوة التمييزية لفقرات   ( لعينتين مستقلتين :   T - Testاالختبار التائي )  - 2

 Person Product-Moment correlationمعامةةةةةل إرتبةةةةةاط بيرسةةةةةون )  - 3

coefficient : ) باد العالقة االرتبا ية بني درجة كل فقرة والدرجة الكلية ألنيراض حتليل الفقرات , ولقياف ال

                                                           

55) Anastasi,A.(1988):Psychological tasting,(6thed),New York, Macmillan company , p162. 
 .01،مصدر ساب ، ص (1811الزوبعي،عبد امحليل وآخرون  (56
57) Murphy,R.K(1988),p65. 
58) Zeller,R.A&Carmines- EG(1980):Measurement in the Social Sciences the Between Theory 

and Data,Comberidge. University, New york,p52. 
59

)Foran,J.G.(1961):A note on Methods of Measuring Reliability,Journal of Educational 

Psychology, Vol
22

,No
4
 ,85 . 
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تطبيقعني األول   اسباب العنف ضد املرأة من وجهة نظعر الشعباب البغعدادي ( بعني ال الستبيانالثبات  عىن االستقرار 

 والثا  واباد العالقة بينهما. 

 الستخراج الداللة املعنوية ملعامل ارتبا  بريسون .  ( :  t - Valueالقيمة التائية) -4

 لقياف الثبات . ويسمى معامل االتساق الداخلي ( :  Alpha – Cronbachكرونباو )  -معادلة ألفا  - 0

الختبار داللة  الفرق بني متوسط درجات :  (T-Test One Sample) االختبار التائي لعينة واحدة -6 

 واملتوسط الفرضي له. االستبيانالعينة على 

 ) عرا النتائج وتفسيرها (الثالث:الفصل 

يتضمن هذا الفصل عرضاً للنتا   اليت مت التوصعل إليهعا يف البحعث وتفسعري هعذه النتعا   ، ومعن   اخلعروج  جموععة     

 يت : أمن االستنتاجات، والتوصيات، واملق حات، وكما ي

اب شعع ( 011(علععى    5بصععورته النها يععة يف  ملحعع  /   االسععتبيانلتحقيعع  هععذا اهلععدف قامععت الباحثتععان بتطبيعع      

أن جممعوع أفعراد عينعة التطبيع  البالغعة  ( 2بغدادي، وأشارت نتعا   قيعاف االسعباب لعديهم , ومثلمعا موضعح يف جعدول  

( درجة , 51,1( درجة، واقراف معياري قدره  28 ,28بغدادي , قد حصلوا على متوسط حسا  قدره   ( 011 

( اكع  معن القيمعة 0 ,21القيمعة احملسعوبة البالغعة    درجعة ، و عا إن (21وقد حسب املتوسط الفرضي للمقيعاف فبلع   

(، وهذا يشري إىل وجود داللة إحصا ية، أي إن  281( وبدرجة حرية 1 ,15( عند مستوى 1 ,15امحدولية والبالغة 

اسعععباب الخعععتالف املتوسعععط احلسعععا  للعينعععة معععع املتوسعععط الفرضعععي مسعععتوى ( لعععديهم العنعععف ضعععد املعععرأةعينعععة  اسعععباب 

 .    لالستبيانللمجتمع ولصاال املتوسط الفرضي 

 ( 4الجدول ) 

 استبيان اسباب العنف ضد المرأة من وجهةاالختبار التائي لمعرفة داللة الفروق بين متوسا الدرجات في 
 التحليل اإلحصائي عينةوالمتوسا الفرضي لدى افراد نظر الشباب البغدادي  

المتوسا الحسابي  حجم العينة 
 للعينة

االنحراف 
 المعياري

المتوسا 
 الفرضي

القيمة التائية 
 المحسوبة

القيمة التائية 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة
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011 28, 28 51,1 21 21  , 0 15  , 1 15 , 1 
اعلعى معن  يالبغعدادالشعباب معن وجهعة نظعر  املعرأةالعنف ضعد تستنت  الباحثتان  من ذلك أن مستوى اسباب          

 منهجزة نصف اجملتمع و  يه  املرأةاملتوسط الفرضي ، وتنسجم نتيجة هذا اهلدف مع اس ار النظري للبحث , فبما ان 

ادى ى نظعرة الرجعل هلعا و ثعر علعأحروب وما حلقها من اعمال ارهابية هعذا كلعه و  ا مير به العراق من احداة  تثر أايضا ت

 االسعرية والعيت ادت يف النهايعة اىل اسعتعمال العنعف كاسعلوبالسعيما املشعكالت يها ىل ظهور العديد من املشكالت لدا

 .الخضاعها والسيطرة عليها واستغالهلا

 الحروب وما خلفتها من ارهاب وتهجير ونزوح   (5اما فيما خيص اي فقرة اكثر حدة من نيريها فتتمثل بالفقرة     

( ، اما ادىن درجته فقد كانت 20,  12( ،  2,  21متثل وزهنا املرجح ووزهنا امل وي على التوايل   اذ "وتشرد ونبذ

  اذ متثل وزهنا املرجح ووزهنا امل وي على التوايل سوء العالقة بين الفرد المعتدي والضحية(  12من نصيب الفقرة  

 . (5( ، وكما موضح يف امحدول 15,  51( ،  1,  82 

 ( 0الجدول ) 

 ح والوزن المئوي لفقرات اسباب العنف ضد المرأة من وجهة نظر الشباب البغداديجاالختبار التائي لمعرفة الوزن المر 
  

تسلسل 
 الفقرة 

تسلسل 
الفقرة 
 الفقرات  بالمقياس

تكرار 
الوزن 
1 

تكرار 
الوزن 
2 

تكرار 
الوزن 
3 

الوزن 
 المرجح

الوزن 
 المئوي 

احلروب وما خلفتها من ارهاب وهتجري ونزوح وتشرد  5 1
 ونبذ  

52 128 112 2.21 20.12 

 20.11 2.18 111 121 50 الفقر والبطالة   1 2
مشاهدات مناذج العنف بصورة مستمرة السيما اذ كان  2 0

 النموذج من احملببني لدى الفرد املعتدي
58 100 111 2.11 22.11 

الظروف االجتماعية القاسية وما خلفتها من امراض  10 2
 اجتماعية 

21 111 28 2.10 21 

امراض وعقد نفسية يعا  منها الفرد املعتدي كالقل   11 5
 والتوتر واخلوف ونيريها

21 121 112 2.11 20.21 
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تعرض الضحية املعتدى عليها اىل العنف بصور متكررة  0 1
السيما يف الطفولة املبكرة اذا تشجع شخصيتها الضعيفة 

 الفرد املعتدي على ممارسة العنف عليها  

22 122 11 2.11 21.22 

سوة اخالق الفرد املعتدي وضعف اميانه وابتعاده عن  8 2
 تعاليم الذين االسالمي واالديان السماوية االخرى   

22 112 22 2.1 21 

 21 2.1 22 112 22 قوة تطبي  القانون الذي يمي املرأة من العنف 12 1
تعرض الفرد املعتدي اىل العنف بصور شديدة السيما يف  2 8

 الطفولة املبكرة   
51 111 21 2.12 11.18 

اضطهاد الفرد املعتدي من قبل اآلخرين وشعوره  11 11
 بالتهميش 

11 115 22 2.12 11.11 

 12.21 2.10 52 181 22 االدمان على الكحول واملخدرات  1 11
 12.21 2.10 51 181 21 االع اف  قوق املرأة واح امها يف اجملتمع  2 12
تباين املستوى الثقايف بني الفرد املعتدي والضحية  1 10

 املعتدى عليها 
22 121 11 2.122 12.51 

 15.51 1.82 12 111 22 سوة العالقة بني الفرد املعتدي والضحية   12 12
 

 الخاتمة

 يف هناية  ثنا املتواضع هذا،نعرض ألهم االستنتاجات والتوصيات وكاآليت :  

 (  Conclusionsستنتاجات ) اواًل:اال

 يف ضوة نتا   البحث تستنت  الباحثتان ما يأيت  : 

تتعلعععع  بالشععععباب انفسععععهم  اسععععبابتتبععععاين اسععععباب العنععععف ضععععد املععععرأة مععععن وجهععععة نظععععر الشععععباب البغععععدادي , فمنهععععا  -

خارجية تتعل  باحمليط اخلارجي الذي يعيشون فيه ، والسعيما اسباب هتم وقدراهتم ومساهتم الشخصية ( , ومنها ا إمكاني

 تأثرهم بالتكنلوجيا احلديثة والعوملة ، وهذا ما وجدته الباحثتان من خالل التعامل معهم . 

ى ه  الدراسية ووسا ل االعال  املقروةة واملسموعة واملر ية احمليطة بالشباب يف العراق تفتقر لثقافة احملافظة علاأن املن -

 .حقوق املرأة واح امها
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 ( ( Recommendations  التوصيات ثانيًا:

 يف ضوة نتا   البحث توصي الباحثتان ما يأيت  : 

اسععباب العنععف ضععد املععرأة مععن وجهععة نظععر الشععباب البغععدادي الععذي أعدتععه الباحثتععان يف  اسععتبيانضععرورة اسفععادة مععن  -

 . العنف املوجه ضد املرأةالكشف عن 

الباحثني والدارسني على اجراة املزيد من اال اة والدراسات ملفهو  اسباب العنف ضد املرأة من خالل ضرورة حث  -

 .هتاحدمن تقليل الوالعمل على اليت ت دي اىل العنف سباب االاالهتما  ب

دراسية ه  اخالل ادخال منمن  كرامتها، السيما ثقافة احلفاظ على  حقوق املرأة ضرورة نشر ثقافة احلفاظ على  -

 . تعاليم االسال  اليت حتث على اح ا  املرأة وحقوقهاجديدة ولكافة املراحل الدراسية  ا يتال م مع 

  :(   Suggestionsالمقترحات  ) 

 ميكن اق اح بعض الدراسات واال اة لتكون مكملة للبحث احلايل منها :  

وعالقتعه معع متغعريات تربويعة  القيا  ببحث للتعرف على اسباب العنعف ضعد املعرأة معن وجهعة نظعر الشعباب البغعدادي  -

 ونفسية .

مثعل العنعف ضعد املعرأة اسعباب  خفعض حعدةالقيا  ببحث للتعرف على فاعلية استعمال أساليب وفنيعات إرشعادية يف  -

 يات السلوكية . اساليب النظر و استعمال اساليب النظريات املعرفية 

 المصادر                                                        

  اوال/باللغه العربيه:

 ، عمان  ، دار املسرية للنشر والطباعة .  1  ،  علم النفس ال بوي: (  2111صاال حممد علي   أبو جادو،.1

،  SPSS   ،2مبعععادئ وحتليععل باسعععتخدا   /( : مقدمعععة يف اسحصععاة 2111أبععو صعععاال  ، حممععد صعععبحي وعععوض ، ععععدنان حممععد    .2

 عمان ، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة .

( ، القيعاف والتقعومي يف علعم العنفس وال بيعة،  ترمجعة عبعد ا  زيعد الكيعال وعبعد العرمحن  1818ثورندايك ، روبرت وهجني ، اليزابيث     .0

 عدف،عمان، مركز الكتب االردنية . 
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 مصر. ، ،القاهرة (:مناه  البحث يف ال بية وعلم النفس،دار النهضة العربية1820جابر،جابر عبد احلميد وكاظم،امحد خريي . 2

 ،القاهرة ، مكتبة وهبة . 1أصول البحث االجتماعي،   :(  1812حسن ، عبد الباسط   . 5

 ، بريوت ، مطابع الشروق .  1   ،  موسوعة علم النفس: (  1822رزوقي  ، اسعد    .1

 دار الكتاب امحامعي. االمارات ، -، العني 1 ،  مبادئ علم النفس ال بوي(:2111الزنيلول،عماد عبد الرحيم  .2

 جامعة املوصل.  االختبارات واملقاييس النفسية،وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، املوصل،:(1811خرون آالزوبعي،عبد امحليل و  .1

 دار الشروق. –دار ومكتبة اهلالل بريوت ، ،(:معجم املصطلحات النفسية وال بوية2111حممد مصطفى ،زيدان .8

 علم النفس التجرييب   ،  بغداد .: (   2112الشمري ، جاسم الفياض     .11

، عمان ، دار دجلة للتوزيع  1   ، املنهل يف العلو  ال بوية : القياف والتقومي يف العملية التدريسية: ( 2111العزاوي، رحيم يونس   .11

 والنشر .  

 ، القععاهرة ،2  والتدريبيععة، صععية مرجعيععة احملععك يف اجملععاالت ال بويععة والنفسععية(:االختبععارات التشخي2111عال ،صععالح الععدين حممععود  .12

 دار الفكر العر .  

 دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة. ،عمان،2(:القياف والتقومي ال بوي يف العملية التدريسية، 2118 --------------- . 10

دار األمععل  ،آربععد،االردن،2اسحصععاة للباحععث يف ال بيععة والعلععو  اسنسععانية، :(2111عععودة ، امحععد سععلمان واخلليلي،خليععل يوسععف   .12

 .  للنشر والتوزيع

 . الوجيز يف العالج النفسي السلوكي،اسسكندرية،املكتبة املصرية للطباعة والنشر والتوزيع :(2112حممد حسن  نيا ، .15

، عمعان ، مكتبعة اجملتمعع الععر  للنشعر  1علم النفس ال بعوي وتطبيقاتعه الصعفية ،   :(  2111نيباري ، ثا ر وابو شعرية ، خالد     .11

 والتوزيع .

 (: القياف والتقومي النفسي ، مكتبة األجنلو، القاهرة  .1821الغريب، رمزية   .12

 ( : القياف النفسي ، دار الفكر العر  ، القاهرة .1811فرج ، صفوت   .11

( : التحليعععل االحصعععا ي يف ال بيعععة وعلعععم العععنفس، ترمجعععة هنعععاة حمسعععن العكيلعععي ، بغعععداد ، دار احلكمعععة 1881 فريكرسعععون، جعععورج اي  .18

 للطباعة والنشر.

–(،مععععععععدخل اىل البحععععععععث يف العلععععععععو  ال بويععععععععة واالجتماعية:اساسععععععععياته2112الكيال ،عبععععععععد ا  زيععععععععد والشععععععععريفني ، نضععععععععال كمععععععععال  .21

 ، عمان ، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة.2  أساليبه االحصا ية،،جه،تصاميمه همنا
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 دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة. ،عمان،2  ،مناه  البحث يف ال بية وعلم النفس (:2112سامي حممد  ملحم،. 21

 ( : أساسيات القياف يف العلو  السلوكية ،دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن.2112النبهان، موسى   .22

دار الكتعاب  ، العني،االمعارات العربيعة املتحعدة،1  القياف والتقومي يف ال بية وعلعم العنفس،:(2110ماهرا نز و ايرفني،المن  ويليا ، .20

 امحامعي.
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 ( 1ملحق ) 
   (استبيان مفتوح حول اسباب العنف ضد المرأة من وجهة نظر الشباب البغدادي)

 عزيزي 
 عزيزتي 

 تحية طيبة ... 
( ، ونظرا ملا اسباب العنف ضد المرأة من وجهة نظر الشباب البغدادي ترو  الباحثتان  القيا  بعبحث حول       

 -اسجابة على الس ال اآليت :بعرفتم به من أمانة ودقة علمية يرجى تفضلكم 
 س / ما هي اسباب العنف ضد المرأة في العراق من وجهة نظركم ؟  

1 –  
2 –  
0 –  
2 –  
5 –  
 

 الباحثتان                                                                      
 د . نبراس طه خماسا.م.                                                                       
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