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تشير إحصائية "المنظمة األمريكية لمكافحة األمراض والوقاية منها" إلى ظهور نسب مخيفة حول 
) خالل فترة الزواج Intimate Partner Violence:IVPلحميم (استعمال العنف ضد الشريك ا

والعالقات الحميمية، إذ وجدت أن حوالي خمسة ماليين وثالثمائة الف حادثة كانت موجهه نحو النساء، 
ووقوع ثالثة ماليين ومئتا ألف حادثة عنف موجه ضد الرجال، مما يشير إلى وجود مشكلة صحية عامة 

مليون إصابة  20متحدة األمريكية. وتذكر المنظمة أن هذا العنف أدى إلى حدوث وخطرة في الواليات ال
 Centers forحالة وفاة ( 1300في مختلف أجزاء الجسم مثل الرأس والظهر والوجه واليدين، وحدوث 

Disease Control, 2007 فضال عن المعاناة اإلنسانية الناتجة عن تكاليف العالج غير المحسوسة ،(
 ). Arias & Corso, 2005مليون دوالر سنويا ( 5.8تشفيات الصحية، التي تقدر بـ في المس
ومن الخطأ االعتقاد أن العنف الموجه نحو الشريك الحميم يتحدد بالعالقات الحميمة مثل الزواج    

) حول العنف Makepeace (1981، فمنذ نشر أول دراسة للباحث ماكبيس   cohabitationوالمعاشرة
تجاه الشريك الحميم (في عالقات المواعدة) فأن العديد من الدراسات وثقت انتشاره بنسبة كبيرة  الجسدي

في الجامعات الكندية واألمريكية، إذ تتراوح تقديرات انتشار العنف في عالقات المواعدة بين طلبة 
 ;Daley & Noland, 2001; Spencer & Bryant, 2000٪ (74٪ إلى 13الجامعات من 

Zweig, Barber, & Eccles, 1997 20، بيد أن معظم تقديرات النسب تتسق بمعدل يتراوح بين – 
33) %Smith, Thompson, Tomaka, & Buchanan, 2005 على سبيل المثال، ذكرت احدى (

الدراسات أن مجموع  السلوكيات العدوانية الجسمية التي أظهرها طلبة الجامعة في عالقات المواعدة 
)، وبينت نتائج Straus & Ramirez, 2002% (34شهًرا الماضية بلغت نسبة  12ل الـ العاطفية خال

دراسات أخرى على نحو متكرر أن نسبة الثلث من طلبة المدارس الثانوية والكليات اختبروا العنف الموجه 
لحميمية نحو الشريك في المواعدة سواء كانوا جناة أو ضحايا في واحدة أو أكثر من تاريخ مواعداتهم ا

)Arias, Samios, & O’Leary, 1987; Bergman, 1992; Bookwala, Frieze, Smith, & 
Ryan, 1992; Foo & Margolin, 1995; Jezl, Molidor, & Wright, 1996; White & 

Koss, 1991 ( 
وال يمكن القول أن العنف الموجه نحو الشريك في الجامعات مشكلة تظهر في أمريكا الشمالية 

 31) عبر عينة تم سحبها من Straus (2004ب، وٕانما هي مشكلة عالمية، إذ وجد ستراوس فحس
دولة، أنه كمعدل قام طلبة الجامعة باالعتداء جسديا على شركائهم الحميميين على مدى  16جامعة في 

سة %، وهذا ما يدفعنا إلى القول بوجود نقطتين هامتين نركز من خاللهما على درا29شهرا بنسبة  12
العنف الموجه نحو الشريك الحميم:  تظهر النقطة األولى عبر مراجعتنا لتاريخ هذا النوع من العنف، أذ 
نجد أنه يؤدي إلى حدوث اإلصابات الجسمية، وتحمل التكاليف المرتبطة بالعناية الطبية 

Makepeace,1986) وهو يرتبط بالضغوط النفسية ،((Coffey, Leitenberg, Henning, 
Bennett, & Jankowski, 1996) وانخفاض معدل التحصيل التراكمي (Bergman, 1992 ،(

 ,Jacoby)، والحمل غير المخطط له (Reuterman & Burcky, 1989وظهور المشكالت التأديبية (
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Gorenflo,Black, Wunderlich, & Eyler, 1999 وتتمثل النقطة الثانية بأن العنف الموجه نحو .(
 O’Leary etهور العنف بين األزواج، على سبيل المثال الحظ اوليري وزمالؤه الشريك يتنبأ بظ

al,1986  أن االعتداء الجسدي خالل فترة الخطوبة أو العالقة الحميمية قبل الزواج يزيد من احتمال
ظهور العنف الزواجي. إذن من الضروري على الباحثين دراسة العالقة بين العنف الموجه نحو الشريك 

م والعنف الموجه نحو الزوج؛ ألن نتائج هذه العالقات االرتباطية مهمة جدا في ضوء الحقيقة التي الحمي
% من الطلبة الذين يتواعدون فيما بينهم في الجامعة، يجدون أنفسهم متزوجين 30تشير إلى أن حوالي 

 ).Sprecher, 1999سنوات ( 5بعد حوالي 
نف نحو الشريك الحميم يوجه نحو المرأة بالدرجة األولى، وعلى الرغم من االعتقاد الواسع أن الع   

دراسة مسحية حول المشكالت والصراعات الزواجية، تظهر أن المرأة أكثر  100فأن البيانات ألكثر من 
عدوانية من الرجل في عالقتهما معا؛ وتظهر مراجعة أخرى لمجموعة من الدراسات التي أجريت على 

)التي Archer, 2000)  ودراسة  (Fiebert, 1997, p. 273ميا (شريكا حمي 58000عينة بلغت 
هدفت إلى دراسة العالقات الحميمية في المواعيد العاطفية، أن نسبية كبيرة من النساء استعملن العنف 

 31من اصل  21الجسدي في عالقاتهن مع الشريك بدرجة أكبر من الرجال، وظهرت هذه النتيجة في 
أن هذا النمط من السلوك يميل إلى الظهور لدى النساء، هو سلوك منتشر عالميا  عينة مختلفة، مما يؤكد

)Straus, 2004, p. 799 وربما يكون من المفاجئ أن هذا النموذج الجندري يتوقف على عدد .(
الهجمات التي تقوم بها النساء، وتصبح النتيجة مقلوبة عندما ننظر إلى شدة اإلصابات الناتجة عن 

، إذ أن األذى الجسدي الذي يسببه الرجل يكون أكثر شدة من المرأة، بمعنى أن النساء يقمن االعتداءات
بهجمات اعتداء أعلى من الرجال، ولكن شدة اإلصابة التي يوجهها الرجال نحو المرأة تكون عالية، 

 عينة متنوعة. 31من اصل  18وظهرت هذه النتيجة في 
غرب أن يتحول انتباه الباحثين إلى (قياس نسبة انتشار) وفي ضوء هذه اَألدلة، ليس من المست   

العنف تجاه شركاء الحياة لدى الراشدين الشباب والنساء، و(تعرف التدخالت المناسبة لمنع العنف) في 
 ,Berkowitzالكليات والجامعات ضمن منهج المعايير االجتماعية في الواليات المتحدة األمريكية (

2003a, 2003b; Cornelius & Resseguie,2007 وتظهر الوظيفة األساسية لهذا المنهج من ،(
منطلق أن المعايير تنعكس في االتجاهات والسلوكيات التي تنظم أفعال أعضاء الجماعة بهدف ديمومة 

، ووفقا لذلك تتضمن التدخالت تقييم السلوكيات واالتجاهات the collective normالمعيار الجمعية 
ع، ومن ثم التزود بالمعتقدات (حول السلوكيات العنيفة) بغرض الحصول على السائدة في المجتم

معلومات دقيقة تساعدنا على مكافحة التصورات الخاطئة في المجتمع. والحظ كروفوندر ونونان وكوكس 
) أن تعرف المفاهيم الخاطئة Graffunder, Noonan, Cox, and Wheaton (2004وويتون  

ال. أن ضغط األقران المدرك قد يتطابق مع عدم تشجيع الطلبة الضحايا على عملية مهمة لسببين، أو 
تحدي سلوكياتهم المؤذية والهجومية، وثانيا . قد تعمل التصورات الخاطئة كعامل ضغط على طلبة 
الجامعة لتتوافق مع المعايير الخاطئة في المجتمع (على سبيل المثال أن أحدى المعايير االجتماعية 

 أن المرأة يجب أن تخضع للرجل، مما يجعلها خاضعة وساكتة للرجل في المواقف االجتماعية).السائدة: 
قياس العنف الموجه نحو الشريك الحميم: قد يتوقع الفرد في ضوء المالحظات السابقة وجود  -

 أن مجموعة كبيرة من األدوات النفسية لتقييم توجه الطلبة نحو ممارسة العنف نحو الشريك الحميم، إال
 ) تذكر:Smith et al. (2005دراسة سميث وزمالؤه 

 وجود مقدار قليل من الدراسات حول اختبار العنف اتجاه الشريك في العالقات الحميمية.  . أ
 أن الباحثين يركزون على نسبة انتشار وشدة العنف اتجاه الشريك أكثر من عملية قياسه.   . ب
 ه نحو العنف بشكل عام.تهتم غالبية المقاييس بتعرف االتجا  . ت
تظهر الدراسات السابقة بصورة عرضية فقرات تتضمن العدوان الجسمي (على سبيل المثال: أنا   . ث

 يمكنني التفكير في المواقف التي يوافق فيها الزوج على صفع زوجته).

  
  
  
  
  
  
 
من الخطأ االعتقـاد أن العنف  
الموجه نحو الشريك الحميم  

مثل    يتحدد بالعالقـات الحميمة
 الزواج والمعاشرة

 
 
  
  
  
 
  
  
  
  
 
 
ذكرت احدى الدراسات أن  
مجموع  السلوكيات  
العدوانية الجسمية التي  
أظهرها طلبة الجامعة في  
عالقـات المواعدة العاطفية  

شهرًا الماضية   12خالل الـ 
 % 34بلغت نسبة  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ة في تظهر الدراسات وجود عالقة بين ارتفاع النسب المئوية حول االعتداء على شركاء الحيا   . ج
المواعدة لدى الطلبة الجامعة ووجود مقدار ثابت في مقياس المرغوبية االجتماعية، لذا فأن هذه المقاييس 

 تظهر اإلجابة على سلوكيات العنف تجاه الشريك بوصفه سلوك مرغوب اجتماعيا.
الحميم  لقد وجدنا أن المحاوالت المنهجية لتطوير مقياس التوجه نحو استعمال العنف تجاه الشريك   

غائبة في األدبيات النفسية، لذا فأن الهدف من هذه الدراسة تطوير مقياس يبنى على عمل جديد، ويحاول 
) مقياس لتقدير االتجاه Smith et al. (2005تقييم العنف تجاه الشريك الحميم. ووضع سميث وزمالؤه 

ف منظمة السيطرة على نحو استعمال العنف ضد الشريك لدى طلبة الجامعة،  اعتمادا على تعري
األمراض والوقاية منها، إذ عرفت هذا النوع من العنف بوصفه: (اعتداء جسدي أو جنسي، فعلي أو قائم 
على التهديد أو سوء المعاملة النفسية والعاطفية، الموجهة نحو الشريك الحميم). واستخلص "سميث" 

ميمة من خالل مراجعة األبحاث حول مدى مجموعة من الفقرات التي تعكس بنية العنف في العالقات الح
انتشار وشدة السلوكيات التي تتمثل باإليذاء النفسي واللفظي، والرغبة بالسيطرة على الشريك، والعنف 

 البدني في العالقات الحميمية .
واستعمل "سميث" مجموعة من اإلجراءات تهدف إلى التأكد من صالحية المقياس، تتمثل بعرضه  

المحكمين، واستخراج صدق البناء بطريقة التحليل العاملي االستكشافي بعد توزيعه على  على مجموعة من
طالبا جامعيا غالبيتهم من األمريكان ذو األصول المكسيكية. ونتج عن هذا األجراء  333عينة مكونة من 

. Violence، والعنف  Control، والسيطرة  Abuseظهور ثالث مكونات رئيسة، تتمثل بـ اإلساءة 
ولسوء الحظ ، كانت هذه الدراسة محدودة بسبب الفشل في التحقق من صدق العوامل، وعدم وجود بيانات 
صادقة. لذا تهدف هذه الدراسة إلى تطوير هذا المقياس عبر توزيعه على عينة كبيرة من طلبة الجامعة، 

ا، وٕاخضاع البنية العاملية ، والتأكد من صدقه2005والتأكد من بنية العوامل التي وجدها سميث وزمالؤه،
االستكشافية إلى التحليل العاملي التوكيدي، وتوفير بيانات صادقة وتتمتع بالقدرة على التنبؤ بسلوكيات 

 العنف تجاه الشريك الحميم لدى طلبة الجامعة. 
فقرة،  17المقياس : بعد إجراءات الصدق التوكيدي اصبح المقياس بالصورة المنقحة يحتوي على 

 فقرة، وتتوزعت الفقرات الجديدة على ثالثة مجاالت، هي: 22ا كان يتكون من بعدم

 فقرات، تتمثل بـ : 8أوال. اإلساءة: يحتوي على  

 ال بأس من لوم شريكي عندما أفعل أشياء سيئة: -

 It is okay for me to blame my partner when I do bad things. 

 ام باألشياء السيئة البأس من تقبلي لوم شريكي عند القي -

It is okay for me to accept blame for my partner doing bad things 

 ال توجد مشكلة كبيرة إذا شتمني شريكي أمام اآلخرين -

 It is no big deal if my partner insults me in front of others. 

 ي له عن قصدأثناء جدالي الشديد (مع شريكي)، ال بأس من قولي شيء مؤذ -

 During a heated argument, it is okay for me to say something just to hurt 
my partner on purpose. 

 ال أمانع بأن يقوم شريكي بعمل شيء ما ليجعلني غيورًا  -

I don’t mind my partner doing something just to make me jealous 

 I think it helps ourسيساعد على تطوير عالقتنا اعتقد أن جعل شريكي غيورا،  -

  
  
  
  
  
 
 
 
بينت نتائج دراسات أخرى  
على نحو متكرر أن نسبة  

طلبة المدارس    الثلث من
الثانوية والكليات اختبروا  
العنف الموجه نحو الشريك  
في المواعدة سواء كانوا  
جناة أو ضحايا في واحدة أو  
أكثر من تاريخ مواعداتهم  
 الحميمية  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
أن العنف الموجه نحو  
الشريك يتنبأ بظهور العنف  
 بين األزواج

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  



 relationship for me to make my partner jealous 

 أثناء الجدال الشديد مع شريكي، ال بأس من إحضار شيء من ماضيه بهدف إيذاءه  -

During a heated argument, it is okay for me to bring up something from my 
partner’s past to hurt him or her. 

 طالما أن شريكي ال يؤذيني ، فإني أسامح "تهديداته". -

 As long as my partner doesn't hurt me, “threats” are excused. 

 فقرات، هي: 4ثانيا. العنف: يحتوي على  

 اعتقد أن من الخطأ تدمير أي شيء يكون ملكا لشريكي -

 I think it is wrong to ever damage anything that belongs to a partner  

 Threatening a partnerأن تهديد الشريك بسكين أو سالح ليس مسموح به على األطالق  -

 with a knife or gun is never appropriate 

 ليس من المسموح به على اإلطالق ركل شريكي أو عضه أو ضربه بقبضة اليد. -

 It would not be appropriate to ever kick, bite, or hit a partner with one’s fist 

 ليس من المسموح به على اإلطالق ضرب أو محاولة ضرب الفرد لشريكه بشيء معين. -

 It would never be appropriate to hit or try to hit one’s partner with an 
object. 

 فقرات، هي: 5ثالثا. السيطرة: يحتوي على  

 I would not like for my partnerال أحب أن يسألني شريكي عما فعلته كل دقيقة في اليوم.  -
to ask me what I did every minute of the day. 

 It is okay for me toال بأس أن أخبر شريكي بأن ال يتحدث إلى شخص من الجنس اآلخر.  -
tell my partner not to talk to someone of the opposite sex. 

 I wouldلن أبقى مع الشريك الذي يحاول أن يمنعني من القيام باألشياء مع األشخاص اآلخرين.  -
not stay with a partner who tried to keep me from doing things with other 

people. 

 I would beاشعر باإلطراء إذا أخبرني شريكي أن ال أتحدث مع شخص من الجنس اآلخر.  -
flattered  if my partner told me not to talk to someone of the other sex. 

 I wouldلن أحاول على اإلطالق، منع شريكي من القيام باألشياء مع األشخاص اآلخرين.  -
never try to keep my partner from doing things with other people. 

اس وفق طريقة ليكرت في االجابة، اعتمادا على مدرج يتكون من خمسة التصحيح : يتم تصحيح المقي
درجة)،  2درجات)، و(ارفض=3درجات)، و(محايد=4درجات)، و(موافق=5بدائل، هي (موافق بشدة =

 درجة)، ويصبح هذا التصحيح عكسيا للفقرات ذات التوجه السلبي. 1و(ارفض بشدة=

 .  0.814إذ بلغ الثبات بطريقة الفاكرونباخ  الثبات: يتمتع المقياس بدرجة ثبات مرتفعة،

 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  أن االعتداء الجسدي خالل
فترة الخطوبة أو العالقة  
الحميمية قبل الزواج يزيد من  
 احتمال ظهور العنف الزواجي

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 100أن البيانات ألكثر من  
دراسة مسحية حول المشكالت  
والصراعات الزواجية، تظهر  
أن المرأة أكثر عدوانية من  
 الرجل في عالقتهما معا
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