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ملخص:
هدفت هذه الدرا�سة �إىل التعرف �إىل م�ستويات العنف الأ�رسي يف مدينة عمان :درا�سة
ميدانية على الن�ساء املعنفات من وجهة نظر تربوية .تكونت عينة الدرا�سة من ( )250امر�أة
طورت ا�ستبانة� .أ�شارت النتائج �إىل �أن الن�ساء الأردنيات
معنفة ،ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ّ
يتعر�ضن للعنف املعنوي واالجتماعي واالقت�صادي واجل�سدي واجلن�سي بدرجة عالية.
�أما فيما يتعلق بالعنف ال�صحي ،فقد �أظهرت النتائج �أن ممار�سته من قبل الأزواج باجتاه
زوجاتهم هي بدرجة متو�سطة .كما �أظهرت نتائج التحليل الإح�صائي �أنه ال يوجد هناك
فروق ذات داللة �إح�صائية بني �أنواع العنف املوجه �ضد املر�أة تعزى ملتغري العمر .بينما
كانت هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني العنف املعنوي املمار�س باجتاه الزوجة وبني
م�ستوى التعليم عند الزوجة ،مما ي�ؤكد �أن الزوجة غري املتعلمة تتعر�ض للعنف �أكرث من
الزوجة املتعلمة .وقد �أو�صى الباحث ب�رضورة وجود م�ؤ�س�سات فاعلة حلماية الزوجة من
املمار�سات العنفية املرتكبة �ضدها.
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Abstract:
This study aimed to identify the levels of domestic violence in Amman:
a field study on battered women from Educational Perspective. The sample
consisted of (250) Women. A questionnaire was applied. The results showed
that women highly faced incorporeal, social, economic and sexual violence.
Women faced violence in a medium level. The results also showed no statistical
differences due to the women age, while it showed statistical difference due
to spouse educational level. The researcher recommends protecting women
against violence by specialized associations.
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اخللفية النظرية:
ي�شهد املجتمع الأردين منذ مطلع الثمانينيات تغريات اجتماعية وثقافية و�سيا�سية
كثرية و�رسيعة ،كان �أبرزها انتهاج الدميوقراطية كنهج حياة ،وتر�سيخ مباديء حقوق
الإن�سان  .وبالرغم من ذلك ف�إن هناك بع�ض امل�شكالت االجتماعية التي ما زالت ت�شوه
امل�سرية الدميوقراطية لهذا املجتمع ،وت�سيء �إىل �صورته على امل�ستويني املحلي واخلارجي،
كما �أنها تعوق �إجنازاته ب�شكل عام ،وتقلل من �ش�أن املر�أة ومكانتها فيه ب�شكل خا�ص .ولعل
�أهم هذه امل�شكالت و�أخطرها العنف الأ�رسي الذي يتبدى ب�أ�شكال خمتلفة  ،ومتباينة ال�شدة
واخلطورة  ،لي�س على املر�أة فح�سب ،بل على �أفراد الأ�رسة جميعهم ،وعلى املجتمع كله �أي�ضاً.
وقد تناول البحث االجتماعي والرتبوي مبختلف اهتماماته الأكادميية واملعرفية هذه
امل�شكلة بالتحليل والدرا�سة  .ومع ذلك بقيت هذه امل�شكلة بعيدة ن�سبياً عن فهم حقيقي لها.
فالدرا�سات االجتماعية التي تناولتها ،بالرغم من كرثتها وتنوعها ،ما زالت تفتقر �إىل �إطار
مفاهيمي ( ،)Conceptual Frameworkي�ساعد على فهمها وحتليلها حتليالً ي�ساهم يف
مكافحتها والت�صدي لها.
�إن البحث يف م�شكلة العنف ب�شكل عام ،ت�أخر ن�سبياً يف درا�سة هذه امل�شكلة وحتليلها،
لي�س يف املجتمع العربي فح�سب ،بل يف املجتمع الغربي �أي�ضا .ويقف وراء ذلك �أ�سباب
عدة �أهمها ذلك ال�سكوت الذي �أحاط بها لكونها م�شكلة �أ�رسية �شديدة احل�سا�سية والتعقيد
واخل�صو�صية� ،إ�ضافة �إىل �أن ال�سلوك العنيف مع الزوجة �أو الأبناء كان ينال قبوالً اجتماعياً
يف �إطار ت�أديب الرجل لأفراد �أ�رسته .ومن جهة �أخرى كان هناك �إنكار لوجود مثل هذا
ال�سلوك العنيف داخل الأ�رسة التي يفرت�ض �أن تت�سم عالقاتها باملودة والت�ضامن واحلب.
ولكن ارتفاع معدالت القتل يف املجتمع الغربي ،واالحتجاج ال�سيا�سي على حرب فيتنام
يف ال�ستينيات وال�سبعينيات ،وت�صاعد احلركة الن�سوية ،وعوامل اجتماعية كثرية تتعلق
بالوعي بحقوق الإن�سان ،عوامل دفعت الباحثني االجتماعيني �إىل درا�سة م�شكلة العنف
درا�سة م�ستفي�ضة( �ساري ،2000 ،حلمي.) 1999 ،
و�أما يف املجتمع العربي ،ب�شكل عام ،والأردين ب�شكل خا�ص ،ف�إن درا�سة العنف
الأ�رسي فيه ت�أخرت عن مثيالتها يف املجتمع الغربي للأ�سباب ال�سابقة جميعها ،ف�ضالً
عما تت�صف به هذه امل�شكلة من خ�صو�صية يف هذا املجتمع .ومع ذلك هناك جهود كبرية
ّ
كانت قد ت�صدت لها منذ بداية الثمانينيات وما زالت م�ستمرة .وت�أتي الدرا�سة التي ننوي
القيام بها يف هذا ال�سياق ،ولكن من منظور خمتلف عن املنظورات ال�سابقة التي تعاملت مع
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هذه امل�شكلة؛ �إذ �ستقوم بتحليل لأ�سباب العنف ودوافعه والعوامل التي تقف وراءه  ،وذلك
كما عربت عنه الن�ساء املعنفات ممن قمن مبراجعة احتاد املر�أة الأردين لتلقي امل�ساعدة يف
ما تعر�ضن له من عنف �أ�رسي على �أيدي �أزواجهن.

مشكلة الدراسة:

على الرغم من تعدد الدرا�سات املحلية التي تناولت العنف �ضد املر�أة ،غري �أن �أ�سباب
هذه امل�شكلة ودوافعها وحتديد م�ستوياتها واملظاهر التي تتبدى عليها ما زالت بعيدة عن
التحليل الدقيق؛ فكثري من الدرا�سات التي بحثتها مل حتاول معرفة هذه الأ�سباب كما تراها
الن�ساء املعنفات .وعليه  ،تتمثل م�شكلة الدرا�سة يف حماولتها التعرف �إىل �أ�شكال العنف
،املوجه �ضد الن�ساء املعنفات يف مدينة عمان ممن وقع عليهن العنف ،وقمن مبراجعة
احتاد امل��ر�أة الأردين يف الأ�شهر الأوىل من عام ( )2012لطلب اال�ست�شارة حول كيفية
التعامل مع ما يعانني منه من عنف ذكوري .وف�ضال عن ذلك �ستحاول هذه الدرا�سة حتديد
الأ�سباب والدوافع الكامنة وراء الت�سبب مب�شكلة العنف الأ�رسي الذي تعاين منه املر�أة �أكرث
من غريها داخل الأ�رسة وحتديد م�ستويات هذا العنف  .ولعل يف هذا م�سوغات كافية للقيام
بهذه الدرا�سة امليدانية على عينة من الن�ساء املعنفات يف مدينة عمان.

أسئلة الدراسة:
1 .1ما �أ�شكال العنف املرتكبة �ضد الن�ساء يف مدينة عمان ،ممن طلنب امل�ساعدة من احتاد
املر�أة الأردين ؟
2 .2ما �أ�سباب العنف املمار�س �ضد املر�أة ودوافعه من منظور الن�ساء املعنفات يف مدينة عمان؟
 3 .3ما مستويات العنف املامرس ضد املرأة األردنية؟
 4 .4هل توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة التعر�ض للعنف  ،و�أ�سبابه ودوافعه
تعزى ملتغريات الدرا�سة :العمر احلايل للمعنفة ،والعمر عند الزواج  ،واحلالة االجتماعية
 ،وم�ستوى التعليم ،وطبيعة العمل.

أهداف الدراسة:
ت�سعى الدرا�سة لتحقيق الأهداف الآتية:
 1 .1التعرف �إىل �أ�شكال العنف املمار�س �ضد الزوجات يف مدينة عمان من منظور
الن�ساء املعنفات.
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2 .2حتديد �أكرث �أ�شكال العنف و�أقلها انت�شاراً يف مدينة عمان.
3 .3حتديد �أ�سباب العنف ودوافعه من منظور الن�ساء املعنفات.
4 .4حتديد م�ستويات العنف املمار�س �إزاء الن�ساء املعنفات .

متغريات الدراسة:
ا�شتملت الدرا�سة على املتغريات الآتية:

املتغريات امل�ستقلة:
العمر احلايل للمعنفة  ،وال�سن عند الزواج ،واحلالة االجتماعية ،وم�ستوى التعليم،
وطبيعة العمل.

املتغريات التابعة:
�أ�شكال العنف املمار�س �ضد املر�أة الأردنية.

مصطلحات الدراسة:
العنف الأ�رسي:يعرف العنف يف مفهومه الوا�سع ب�أنه كل فعل مبا�رش �أو غري مبا�رش
ميثل اعتداء على ال�شخ�ص� ،أو تدمريه �سواء يف �سالمة بدنه �أم نف�سيته �أو ممتلكاته.
الن�ساء املعنفات :هن الن�ساء املتزوجات ممن قمن بالإف�صاح للعامالت يف احتاد
املر�أة الأردين يف مدينة عمان عما تعر�ضن له من اعتداء ج�سدي �أو لفظي �أو �صحي �أو
جن�سي �أو اقت�صادي �أو اجتماعي �أو معنوي.

حمددات الدراسة:
اقت�رصت الدرا�سة على الن�ساء املعنفات يف مدينة عمان ممن قمن مبراجعة احتاد
املر�أة الأردين يف الفرتة الواقعة بني �شهر كانون الثاين من عام  ،2012ولغاية �شهري �أيار
وحزيران من العام نف�سه.

اإلطار النظري:
يعد تعريف العنف �إ�شكالية �شائكة يف العلوم الرتبوية .فهناك تعريفات عديدة لهذا
املفهوم،يعك�س كل منها وجهة نظر املدر�سة الفكرية التي ينتمي �إليها .ومع ذلك ميكن
القول �إنه يكاد يكون من املتعذر فهم طبيعة العنف دون ربطه ببع�ض املفاهيم املت�صلة
به كمفهومي بناء القوة ( )power structureوال�رشعية (� ( )legitimacyساري) 2001 ،
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فالعنف بر�أي الأكرثية ال�ساحقة من الباحثني هو�" :شكل من �أ�شكال اال�ستخدام غري
ال�رشعي للقوة .قد ي�صدر عن واحد �أو اكرث من �أع�ضاء الأ�رسة �ضد �آخر �أو �آخرين فيها بق�صد
قهرهم �أو �إخ�ضاعهم وب�صورة ال تتفق مع حريتهم و�إرادتهم ال�شخ�صية ،وال تقرها القوانني
املكتوبة �أو غري املكتوبة" (.)M. Weber, 1964. Pagelow, 1984
ولكن كيف ميكن تف�سريالعنف املمار�س �ضد املر�أة يف املجتمع ب�شكل عام  ،والأردين
ب�شكل خا�ص ؟ هناك �أكرث من نظرية تربوية واجتماعية ونف�سية تف�رس ذلك  ،و�أهمها  ،بر�أي
الباحث النظريات الآتية:

 .1نظرية الإحباط /العدوان:

()Frustration – Aggression Theory

تعتمد هذه النظرية على فكرة �أ�سا�سية ،مفادها �أن العدوان هو دائماً نتيجة للإحباط،
يعوق الفرد عن حتقيق �أهدافه ف�إن ذلك يقود �إىل ا�ستثارة الدافع العدواين لديه،
فعندما ّ
متاماً كما يحدث بالن�سبة للحاالت الدافعية الأخرى مثل اجلوع والعط�ش .ووفقاً لهذه
النظرية ف�إن العنف ال ي�شكل حالة فطرية ،و�إمنا ي�أتي كرد فعل للإحباط الذي يتعر�ض له
الفرد من البيئة اخلارجية التي يعي�ش فيها( عقل.) 1988 ،
و�أما م�صادر الإحباط فيمكن حتديدها �ضمن ثالث فئات هي :املعوقات والنقائ�ص
وال�رصاعات .وت�شمل املعوقات الظروف الطبيعية ،والأفراد الآخرين ،واملعايري االجتماعية،
ورقابة الأهل� .أما النقائ�ص فتنطوي على عنا�رص كاجلفاف ونق�ص امل�صادر الطبيعية
ونقائ�ص ال�شخ�ص نف�سه .يف حني تن�ش�أ ال�رصاعات عندما تن�شط دوافع عدة لدى الإن�سان
يف وقت واحد(املرجع ال�سابق).
وترى النظرية ب�أن ثمة عالقة طردية بني درجة العدوان ونوعه ،وبني �شدة العقاب
املتوقع عن ردة فعل الهدف الذي يوجه العدوان �ضده؛ �إذ ي�ؤدي توقع العقاب �إىل �إزاحة
العدوان �أو حتويله باجتاه �أهداف بديلة ترتبط مب�صدر الإحباط .وتتباين قوة الإثارة للعنف
تبعاً للعالقة االرتباطية بني امل�صدر الفعلي للإحباط وامل�صدر البديل� ،إذ تقل قوة الدفع
للعنف بنق�صان التماثل بني الهدف الأ�صلي وبني الهدف البديل وبالعك�س.
وتعد �إزاحة العدوان و�سيلة قوية وفعالة لتحقيق التنفي�س والتقليل من م�ستوى الإثارة
للعنف ،وهنا فقط تلتقي نظرية (الإحباط /العدوان) مع نظرية (التحليل النف�سي)؛ �إذ �إن
كال املفهومني (الإزاحة ،والتنفي�س) ي�شريان �إىل العملية التي يتحول خاللها العدوان �إىل
�أهداف �أقل مبا�رشة للو�صول �إىل حالة من التخفيف .وعندما نحاول تطبيق هذه الفر�ضيات،
جند �أن الإحباطات كثرية التي يواجهها �أفراد املجتمع ،والعقبات التي تفر�ضها الأنظمة
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االجتماعية امل�ؤ�س�سية تثري لدى الأفراد دافعاً للعنف ،غري �أن اخلوف من العقوبة ،وعدم قدرة
الفرد على الو�صول �إىل م�صدر �إحباطه ،ت�ؤدي به �إىل �إزاحة هذا العدوان �إىل �أهداف بديلة
تتمثل باملمتلكات العامة �أو الأفراد الآخرين الذين يتفاعل معهم يف مواقف اجتماعية
معينة ،فت�صبح هذه الأهداف البديلة مبثابة (كب�ش فداء) يوجه �إليها الأ�شخا�ص عدوانيتهم
من دون توقع �أي �شكل من �أ�شكال العقاب (فايد.)2001 ،

 .2نظرية التعلم االجتماعي (:)Social Learning Theory
تعرف هذه النظرية �أحيانا يف �أدبيات علم النف�س بنظرية " النمذجة " (Modeling

 .)Theoryولعل عامل النف�س "باندورا " ( )Banduraمن �أهم املفكرين الذين تن�سب �إليهم
هذه النظرية؛ �إذ تهتم بكيفية اكت�ساب الفرد لأ�شكال �سلوكه املختلفة  .ويف هذا ال�صدد يرى
" باندورا" �إن الفرد يتعلم �سلوكه نتيجة تعر�ضه وت�أثره بنماذج ال�سلوك التي يالحظها
وي�شاهدها يف بيئته املحيطة به وجمتمعة الذي ين�ش�أ فيه� ،أو ي�شاهدها يف و�سائل الإعالم،
مما يدفعه لتبني بع�ض هذه النماذج ال�سلوكية (احللواين. ) 2011 ،
وت�ؤكد النظرية �أي�ضا ان الفرد يتعلم �سلوكيات جديدة عن طريق التعزيز �أو العقاب
ال�رصيحني .فحني يرى الفرد نتائج �إيجابية مرغوبة لل�سلوك الذي ي�شاهده تزداد احتمالية
تقليد ذلك ال�سلوك وحماكاته وتبنيه لذلك ال�سلوك ( .)Cunningham, A. etal.1998و�إذا
ما حاولنا تطبيق م�سلمات هذه النظرية على العنف  ،ف�إننا نرى �أن العنف �سلوك مكت�سب ،
يتعلمه الفرد من بيئته االجتماعية التي ين�ش�أ فيها .ف�إذا ن�ش�أ يف �أ�رسة � ،أو جمتمع ي�سوده
العنف ،ف�إنه  ،كما ترى هذه النظرية� ،سي�ستدخل ( )Internalizingلي�صبح جزءاً من �شخ�صيته،
يظهره يف �سلوكياته امل�ستقبلية.

 .3النظرية الوظيفية

(:)Function- Theory

وهذه النظرية يقدمها علماء االجتماع الوظيفيون ،وبخا�صة " بار�سونز " (.)Parsons
؛�إذ يرى �أ�صحاب هذه النظرية بان العنف يف املجتمع لي�س �سوى ا�ستجابة ل�ضغوط بنائية
يف املجتمع و�إحباطات ذاتية نتجت عن احلرمان .فالإحباط الناجم عن احلرمان ب�أ�شكاله
املختلفة ،وبخا�صة املادي منها ،قا�س وم�ؤذ لأنه ي�ؤدي �إىل الإيذاء اجل�سدي للزوجة من
جانب الزوج الذي يفتقد املوارد املادية التي حتقق التوقعات املعيارية وم�س�ؤولياته جتاه
�أفراد �أ�رسته .ف�إذا كان الزوج غري قادر على مواجهة توقعات دوره كمعيل للأ�رسة ب�سبب
انخفا�ض م�ستوى تعليمه� ،أو مكانته املهنية �أو دخله ف�إن ال�ضغوط والإحباطات تدفعه �إىل
ا�ستخدام العنف داخل البيت (حلمي .)1999
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و�أما احلل الذي يقرتحه �أ�صحاب هذا االجتاه مل�شكلة العنف فيكمن يف زيادة التكامل
االجتماعي عن طريق ربط الفرد باجلماعات الأولية يف املجتمع التي من �ش�أنها �إ�شباع
حاجاتهم النف�سية واالجتماعية وتغيري و�ضعهم املهني واالقت�صادي وغر�س القيم الدينية
وقيم االنتماء لديهم (.)Fulcher, J., and Scott, J 2005

 .4نظرية التفكك االجتماعي:
ي�ؤدي التفكك االجتماعي دوراً كبرياً يف منو ظاهرة ال�سلوك املنحرف باعتبار الفرد
يرتبط مبجموعة من الوحدات االجتماعية والنظم ،وكل وحدة من هذه الوحدات ت�شبع
له بع�ض احلاجات ،ولكل منها جمموعة من املعايري التي تنظم ال�سلوك ،ف�إذا كانت تلك
املعايري واحدة بالن�سبة لكل الوحدات املمثلة للثقافة يف املجتمع ،حينئذ ال توجد م�شكلة،
ولكن تظهر امل�شكلة حينما تختلف هذه الوحدات يف املعايري التي تنظم ال�سلوك وحيث �إن
الفرد يف تفاعله داخل املجتمع ينتقل من جماعة الأ�رسة �إىل جماعة الرفاق ومن املدر�سة
�إىل زمالء العمل ومن خالل تفاعل الفرد مع هذه اجلماعات ف�إنه يكت�سب منها بع�ض معايري
ال�سلوك التي تواجه عالقاته بالآخرين( .ابو توته.) 1999 ،
و ترى هذه النظرية �أن اختالف املعايري التي تنظم ال�سلوك بني الوحدات االجتماعية
املختلفة ،التي ينتقل الفرد يف تفاعله داخل املجتمع بينها الأ��سرة ،املدر�سة ،جماعة
الرفاق ،وزمالء العمل ،ف�إنه �سيحدث للفرد �رصاعات داخلية ت�ؤدي به �إىل العنف ،ومع
ات�ساع دائرة معارفه ،ف�إن ذلك �سي�ؤدي به �إىل حال من اال�ضطراب يف املخزون املعريف
للمعايري ،ويف حال وجود معايري خمتلفة بني اجلماعات ت�ؤدي �إىل �رصاعات داخلية ت�ؤدي
�إىل �أمناط خمتلفة من العنف.
وه��ذه النظرية حمقة عندما ق��ررت �أهمية الرتابط االجتماعي وان�سجام املعايري
االجتماعية ال�ضابطة لل�سلوك بني وحدات املجتمع املختلفة ،فال �شك يف �أن اختالف املعايري
املنظمة لل�سلوك بني الأ�رسة واملدر�سة مثال ي�ؤدي �إىل �رصاعات داخلية وا�ضطرابات نف�سية
تقود �إىل ال�سلوكيات العنيفة.
وهكذا يت�ضح من النظريات ال�سابقة ب�أن العنف �ضد املر�أة م�شكلة معقدة ترتبط بالعديد
من العوامل واملتغريات الفردية واالجتماعية واالقت�صادية والنف�سية والبيئية ،الأمر الذي
يجعل من نظرية واحدة منفردة ت َّدعي تف�سريها �أمراً غري دقيق.وهذا هو م�سوغ اعتمادنا
على �أكرث من نظرية يف هذه الدرا�سة.
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الدراسات السابقة:

يجب التنويه من البداية �أن عملية ح�رص الدرا�سات املحلية والعربية والأجنبية التي
تناولت م�شكلة العنف �ضد املر�أة عملية �شاقة وع�سرية .فالدرا�سات يف هذا ال�صدد ي�صعب
ح�رصها ،وبخا�صة الأجنبية  .لذا �ستقوم الدرا�سة با�ستعرا�ض لأهم الدرا�سات ذات ال�صلة.

الدرا�سات العربية:
قامت حمدان( )1996بدرا�سة حول�" :إيذاء الإناث يف الأ�رسة الفل�سطينيه�,أ�سبابها
وم�صادرها,وردود فعل الإن��اث جتاهها يف مدينة طولكرم" م�ستخدمة منهج امل�سح
االجتماعي ،ومقابالت معمقة مع � 421أ�رسة توزعت على النحو الآتي� 122 :أ�رسة من
املدن� 42 ،أ�رسة من املخيمات� 257 ،أ�رسة من القرى ،تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن الإناث يف
مدينة طولكرم يتعر�ضن لاليذاء ب�أنواعه كافة؛ حيث �شكل الإيذاء االجتماعي �أعلى ن�سبة
بني �أنواع الإيذاء الأخرى الذي تتعر�ض له الإناث ،حيث بلغت ن�سبته  ،%90.3ثم الإيذاء
النف�سي الذي بلغت ن�سبته  %88.4ثم الإيذاء التعليمي ون�سبته  ،%59.9ثم الإيذاء اجلن�سي
ون�سبته  ،%59.4ثم الإيذاء االقت�صادي وبلغت ن�سبته  ،%55.1ثم التهديد ون�سبته .%37.3
و�أما �أقل �أ�شكال الإيذاء املمار�س على الفتيات ،فقد كان الإيذاء اجل�سدي ،فقد بلغت ن�سبة
اللواتي تعر�ضن له  ،%35.9وقد تعددت م�صادر الإيذاء الذي تتعر�ض له الإناث يف هذا
املجتمع بح�سب نوع الإيذاء و�شكله ،وقد �شكل الزوج �أعلى ن�سبة بو�صفه م�صدراً للإيذاء
ب�أنواعه كافة با�ستثناء الإيذاء التعليمي.
وقد قامت العواودة ( )1998بدرا�سة �أخرى عن العنف �ضد املر�أة بعنوان " :العنف �ضد
املر�أة يف الأردن" ،وذلك على عينة م�ؤلفة من  300امر�أة من حمافظة العا�صمة /عمان
بقطاعاتها االجتماعية الأربعة :البدوية والريفية واحل�رضية �إ�ضافة �إىل املخيمات ،وذلك
بواقع  75امر�أة من كل قطاع من هذه القطاعات .وقد �أظهرت نتائج الدرا�سة �أن العنف
�ضد املر�أة يف الأردن منت�رش يف القطاعات االجتماعية كافة ،و�أن العنف اجل�سدي هو �أحد
�أكرث ا�شكال العنف �ضد املر�أة و�ضوحاً يف الأردن ،كما بينت �أن ال�صفع هو �أحد �أ�شكال
العنف اجل�سدي ومنت�رش ب�شكل كبري وبن�سبة ت�صل �إىل  %62.3بني ن�ساء عينة الدرا�سة ،كما
بلغت ن�سبة انت�شار العنف االجتماعي  %56بني �أفراد العينة نف�سها .ويع ّد حرمان املر�أة من
اخلروج �إىل العمل �أكرث �أ�شكال العنف االجتماعي �شيوعاً ون�سبته .%56.8
ويف درا���س��ة �أخ��رى عن العنف �ضد امل���ر�أة ع��ام ( )1998ق��ام بها جمموعة من
الباحثني هم ،نا�رص والبلبي�سي وعطيات ( )1998بعنوان" :العنف �ضد املر�أة يف املجتمع
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الأردين:اخل�صائ�ص الدميوغرافية  ،ال�ضحايا واجلناة" هدفت �إىل حتقيق جمموعة من
الأهداف تتعلق بالعنف �أهمها،التعرف �إىل حجم م�شكلة العنف �ضد الن�ساء يف الأردن ،و�إىل
اخل�صائ�ص الدميوغرافية واالجتماعية واالقت�صادية لبيئة الن�ساء الأكرث تعر�ضاً للعنف،
وللجناة مرتكبي العنف� ،إ�ضافة �إىل التعرف �إىل �أ�شكال العنف،الذي تتعر�ض له الن�ساء يف
املجتمع الأردين ،والتعرف �إىل الإجراءات الر�سمية لأجهزة العدالة اجلنائية يف التعامل
مع ق�ضايا العنف �ضد الن�ساء يف املجتمع الأردين .و�أما فيما يتعلق مبنهاج الدرا�سة فقد
ا�ستخدم ثالثة �أ�ساليب هي ،امل�سح االجتماعي للجناة  ،وامل�سح االجتماعي لل�ضحايا،
وا�ستطالع ر�أي العاملني يف جمال العدالة اجلنائية .و�أما عينة الدرا�سة ،فقد ت�ألفت من
 590امر�أة معنفة ،و 108من اجلناة مرتكبي العنف نزالء مراكز الإ�صالح والت�أهيل� ،إ�ضافة
�إىل  40عامال يف �أجهزة العدالة االجتماعية .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل ما ي�أتي ،ت�شري معظم
امل�ؤ�رشات �إىل �أن هناك م�شكلة قائمة يف املجتمع الأردين تتمثل مبمار�سة �أعمال عنف
�ضد املر�أة .وبالرغم من �أن هذه امل�شكلة مل ت�صل �إىل م�ستوى الظاهرة االجتماعية ،ف�إن
الأرقام الإح�صائية ت�شري �إىل احلاجة ملزيد من الإجراءات الوقائية والعالجية للحد من هذه
امل�شكلة،والوقائية منها قبل تفاقمها� .إ�ضافة �إىل ذلك ،ف�إن هناك �إ�شارات وا�ضحة ت�ؤكد
ال�ضغوط االجتماعية التي متار�س على املر�أة ,ومتنعها من املطالبة بحقوقها الد�ستورية
والقانونية بعدم االعتداء عليها ج�سدياً وجن�سياً واملحافظة على �سالمة ج�سمها كحق لها.
وترتبط هذه ال�ضغوط مبنظومة القيم االجتماعية يف املجتمع الأردين ،املتمثلة ب�رضورة
املحافظة على كيان الأ�رسة ،وعدم اخلروج عن العادات والتقاليد.
وهناك درا�سة �أخرى عن العنف قام بها اخلليلي ودروي�ش ( )2000من منظور الطب
النف�سي حيث اختارا � 1194أ�رسة من حمافظة الزرقاء لإجراء درا�ستهما عليها م�ستخدمني
ا�ستبانة �أعداها خ�صي�صاً لهذه الدرا�سة ،وذلك بهدف التعرف �إىل حجم ظاهرة العنف
الأ��سري يف هذه املحافظة  ،وحتديد �أ�شكالها وم�سبباتها واملتغريات املتحكمة فيها،
�إ�ضافة �إىل معرفة ردود �أفعال الأ��سر املتعر�ضة للعنف اجتاه مواقف العنف يف تلك
املحافظة  .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن الزوجات هن �أكرث عر�ضة للعنف من بقية �أع�ضاء
الأ�رسة ثم ي�أتي بعد ذلك الأطفال  .كما بينت الدرا�سة �أي�ضا �أن الأزواج �أكرث الفئات امل�سببة
للعنف  ،ثم الأبناء الذكور ،ثم الأقارب  .و�أما بالن�سبة لأ�شكال العنف ،فقد احتل العنف
اجل�سدي املرتبة الأوىل من بني جميع �أ�شكال العنف الأخرى امل�ستخدمة �ضد املر�أة  ،تاله
بعد ذلك العنف اللفظي ،ثم النف�سي  .وقد تو�صلت الدرا�سة �أي�ضا �إىل وجود ردود �أفعال كثرية
جل�أت �إليها الن�ساء املعنفات منها اال�ست�سالم ،البكاء ،ال�رصاخ ،ثم اللجوء للأقارب ،وترك
املنزل  ،واللجوء �إىل الق�ضاء  ،واللجوء �إىل ال�رشطة  ،والهروب من املنزل � .أما فيما يتعلق
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باال�سرتاتيجيات امل�ستخدمة يف التعامل مع مواقف العنف فقد كانت كثرية ،منها التجنب
واالبتعاد  ،احلاجة �إىل الدعم االجتماعي ،التعبري عن امل�شاعر ،االنعزال ،والعدوان امل�ضاد
( ج�سدي ولفظي)  ،ق�ضم الأظافر و�شد ال�شعر.
و�أما معهد امللكة زين ال�رشف التنموي ،فقد �أجرى عام  ،2002درا�سة حول" :املفاهيم
اخلا�صه بالعنف الأ�رسي والأ�ساءة للمر�أة كما تراها �رشائح من املجتمع الأردين" بهدف
التو�صل �إىل فهم �شامل لهذه امل�شكلة االجتماعية من وجهة نظر �رشائح خمتلفة من
املجتمع لعينة حمددة ،وللبحث بعمق يف مفاهيم النا�س وفح�ص �إدراكاتهم نحو ظاهرة
العنف واال�ساءة  .اُ�ستخدم منهجية البحث النوعي وجمع املعلومات من خالل املقابالت
املفتوحة و�شبه املقيدة وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن العنف اللفظي �أكرث �أ�شكال العنف انت�شاراً،
بحيث �شكل مان�سبته .%59كما تو�صلت الدرا�سة �إىل وجود �أنواع �أخرى من العنف املمار�س
�ضد املر�أة �أهمها منع املر�أة من اخلروج من املنزل وحرمانها من �إبداء الر�أي ،و�أ�شارت
الدرا�سة �إىل ا�ستمرار ظاهرة الزواج املبكر يف املجتمع الأردين ،و�إىل �أن الن�ساء ال ميلكن
قرار الت�رصف يف الدخل يف كل من احل�رض والريف ،و�أنهن ي�ساهمن بكامل دخلهن للإنفاق
على �أ�رسهن.
و�أم��ا العواودة ( )2002ف�أجرت درا�سة �أخ��رى عن العنف �ضد الزوجة يف املجتمع
الأردين ،هدفت �إىل التعرف جمدداً على حجم العنف �ضد الزوجة يف الأ�رسة الأردنية و�أ�شكاله
املختلفة ،بالإ�ضافة �إىل التعرف �إىل �أهم املتغريات االجتماعية ذات العالقة بوجود هذه
امل�شكلة والدوافع الكامنة وراءها ،وبينت الدرا�سة �أن الزوجات يف املجتمع الأردين يعانني
من �أ�شكال العنف االجتماعي واجلن�سي واجل�سدي واللفظي وال�صحي والتهديد ،وخل�صت �إىل
�أن العنف االجتماعي هو من �أكرث �أ�شكال العنف انت�شاراً؛ �إذ بلغت الأهمية الن�سبية لوجوده
 ،%56وهذا يعني �أن الزوجات ميار�س عليهن قهر اجتماعي كبري م�صدره قوانني الد�ستور
اخلا�صة باملر�أة املرتبطة بالعالقات االجتماعية ال�سائدة يف املجتمع .كما �أظهرت الدرا�سة
�أن العنف اجل�سدي يعد �آخر مراحل العنف الذي متر به املر�أة ،اذ بلغت الأهمية الن�سبية
لوجوده  ،%30ومن �أكرث �أ�شكاله �شيوعاً ال�صفع ون�سبته  ،%62.3ودلت النتائج على �أن
 %43.5من الزوجات تعر�ضن ل�شكل واحد من �أ�شكال العنف اجل�سدي على الأقل.
وقام ال�شخاترة وع�ضيبات ( )2003بالتعاون مع �إدارة �ش�ؤون املر�أة الع�سكرية بدرا�سة
م�سحية "لتحديد احتياجات الأناث للعمر� 65-9سنة يف حمافظة معان" ،حيث �شملت
العينة على � 375أ�رسة من هذه املحافظة ،اللواتي تعر�ضن للعنف اجل�سدي بلغت  %8من
جمموع الن�ساء يف العمر من�49-15سنة,يف حني بلغت ن�سبة اللواتي تعر�ضن للعنف
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اللفظي  ،%14ويالحظ �أن املر�أة الأ�صغر �سناً هي الأكرث تعر�ضا للعنف اللفظي ،و�أن الن�ساء
املتعلمات �أقل تعر�ضاً للعنف اجل�سدي ،كما تتعر�ض املطلقات للعنف ب�شكل كبري مقارنة
مع الن�ساء الأخريات.
و�أجرى املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�رسة ( )2005درا�سة حول العنف الأ�رسي يف الأردن
:املعرفة واالجتاهات والواقع ،بهدف معرفة الكيفية التي يفهم بها املجتمع الأردين
العنف الأ�رسي وحتديد اجتاهات املواطنني نحو الأنواع املختلفة من العنف وحتديد مدى
انت�شاره ،و�أكرث الفئات عر�ضة للعنف ومعوقات البوح والإف�صاح عن العنف .ا�شتمل جمتمع
الدرا�سة على املواطنني الأردنيني كافة من عمر (� )18سنة فما فوق ،ا�ستخدم �أ�سلوب العينة
العنقودية ،وا�شتملت العينة على( � ) 1500أ�رسة بواقع �شخ�ص واحد من كل �أ�رسة.وتو�صلت
الدرا�سة �إىل �أن مفهوم العنف مرتبط ب�أ�شكال العنف اجل�سدي ،و�أن املر�أة الزوجة والأم �أكرث
الفئات عر�ضة للعنف الأ�رسي بواقع ، %40.6و�أرجع �أفراد عينة الدرا�سة العنف لأ�سباب
مادية تعي�شها الأ��سرة  %25.9والتوتر الأ��سري ،وعن واقع العنف الأ��سري يف الأردن،
�أ�شارت النتائج� ،أن الأفراد على علم ووعي مبا يحدث من �أ�شكال العنف� ،إال �أن خ�صو�صية
املو�ضوع حتول دون ن�رشه ،وتعد اجتاهات عينة الدرا�سة نحو العنف �سلبية ،وهذا يعتمد على
املرحلة العمرية ،وعلى امل�ستوى التعليمي.
وهناك درا�سة �أخرى عن مو�ضوع العنف قامت بها "جمموعة التنمية االجتماعية
واالقت�صادية ملنطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال افريقيا" عام ( )2005حول التقدم االقت�صادي
للمر�أة يف الأردن :تقومي النوع االجتماعي ،تهدف �إىل تقومي و�ضع الن�ساء مقارنة بو�ضع
الرجال :وقد عملت الدرا�سة على حتليل اجلوانب املختلفة مل�شاركة املر�أة يف �سوق العمل
وتقومي الفر�ص للمر�أة يف القطاع اخلا�ص لتحديد �أ�سباب تدين م�شاركة املر�أة يف �سوق
العمل ،وقد خل�صت الدرا�سة �إىل وجود تفاوت يف تقديرات م�شاركة املر�أة يف قوة العمل يف
الأردن ب�شكل كبري ،حيث تقدر هذه امل�شاركة بني  .% 18-12وتو�صلت الدرا�سة �أي�ضاً �إىل
وجود معاملة غري من�صفة بحق الن�ساء الأردنيات ،تقوم على �أ�سا�س اجلن�س يف قوة العمل؛
�إذ �إنها مرتبطة بالأجور والعزل املهني العمودي والأفقي والبطالة.
ويف درا�سة �أخرى �أجراها الباحثان حممد حمافظة و�أمل العواودة( )2005بعنوان:
االنتهاك القانوين حلقوق امل��ر�أة الأردنية العاملة بهدف التعرف �إىل مظاهر االنتهاك
القانوين حلقوق املر�أة الأردنية العاملة يف امل�ؤ�س�سات االردنية اخلدمية احلكومية واخلا�صة
يف حمافظات اململكة  .وقد عرف االنتهاك القانوين لغايات الدرا�سة على �أنه اال�ستعمال غري
القانوين لو�سائل الق�رس املادي �أو البدين ابتغاء غايات �شخ�صية فردية وجماعية ,وبذلك يعد
االنتهاك خمالفة لقواننب العمل والعمال الذي ن�ص عليها قانون العمل الأردين رقم  8ل�سنة
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 ,1996وتكونت عينة الدرا�سة من 450امر�أة عاملة يف خمتلف م�ؤ�س�سات قطاع اخلدمات
احلكومي واخلا�ص ،مت اتخاذها با�ستخدام العينة الق�صدية .وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن(
 ) % 35,4من العامالت يعانني انتهاكاً وا�ضحاً حلقوقهن القانونية .وبلغت ن�سبة اللواتي
مل ي�شاركن يف الت�أمني ال�صحي(  ،)% 38,9وعدم امل�شاركة يف ال�ضمان االجتماعي()%34
واحلرمان من ممار�سة �ساعة الر�ضاعة بن�سبة(, )%30كما بلغت ن�سبة اللواتي يهددن
باخل�صم من الراتب( .) %34و�أ�شارت النتائج �إىل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
امل�ستوى التعليمي للمر�أة العاملة وتعر�ضها النتهاك حقوقها القانونية ،وممار�سة التهديد
من �صاحب العمل ؛ فكلما انخف�ض امل�ستوى التعليمي للمر�أة ،كلّما زاد تعر�ضها للعنف .كما
�أ�شارت النتائج �إىل �أن العامالت املتزوجات هن �أكرث عر�ضة النتهاك حقوقهن القانونية
ب�سبب ظروف احلمل والوالدة والر�ضاعة.
ويف درا�سة �أجراها �أبو جنيلة ( )2006بعنوان :م�ستوى ومظاهر العنف الزوجي املوجه
�ضد الزوجة وعالقته ببع�ض املتغريات االجتماعية وال�سيا�سية ،كان هدفها ب�شكل عام �إىل
تقدير حجم انت�شار العنف الزوجي ومداه �ضد الزوجة مبظاهره املختلفة يف قطاع غزة،
وعالقته ببع�ض املتغريات االجتماعية والدميوجرافية وال�سيا�سية .و�شملت عينة الدرا�سة
( )1265زوجة تراوحت �أعمارهن بني  55-13عاماً من جميع حمافظات قطاع غزة ،و�أع ّد
الباحث ب�إعداد مقيا�ساً للعنف الزواجى املوجه للزوجة ،يتكون من �أربعة مقايي�س فرعية
وهي العنف النف�سي ،والعنف اجل�سدي ،والعنف اجلن�سي ،والعنف املايل واالقت�صادي.
وتو�صلت للنتائج الآتية :ينت�رش العنف ب�شكل عام بن�سبة(  ،)%36.87وعلى الأبعاد
املختلفة للعينة الكلية ،العنف النف�سي(  ) %44.28والعنف اجلن�سي ،)%30.96 (،والعنف
اجل�سدي ( )،%29.66والعنف املايل واالقت�صادي( .)%29.05وتوزعت نتائج الدرا�سة على
العينة كالآتي :الزوجات الأكرث تعليماً واللواتي يعملن ،واللواتي وافقن على زواجهن �أقل
تعر�ضاً للعنف الزواجى من قبل الزوج من اللواتي مل يوافقن على الزواج �أو كن مرتددات،
وذوات امل�ستوى التعليمي الأقل وغري العامالت .ومل تظهر نتائج الدرا�سة �أية فروق ذات
داللة �إح�صائية يف درجة تعر�ض الزوجات للعنف الزوجي باختالف �أعمارهن عند الزواج،
�أو باختالف �أعمارهن احلالية .ومل تظهر نتائج الدرا�سة �أية فروق ذات داللة �إح�صائية يف
درجة تعر�ض الزوجات للعنف الزوجي باختالف �أعمار �أزواجهن ،وال توجد عالقة بني
تعر�ض الزوجة للعنف الزواجي ،وبني عدد الأبناء و�صلة القرابة بالزوج ،بالإ�ضافة �إىل
فرتة الزواج �أو مدة الزواج .وكلما ارتفع امل�ستوى االقت�صادي ،كلما قل العنف الزواجى.
و�أما درا�سة الغامن ( )2008بعنوان :ظاهرة العنف �ضد الزوجات يف قطر ،فقد
ركزت الدرا�سة على الأ�رس الفقرية بوجود �أ�رسة فقرية يف املجتمع القطري يقل دخلها عن(
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) 1000رياالً قطرياً �شهرياً و( �) 145أ�رسة �أخرى دخلها يقل عن(  ) 5000ريال �شهرياً
 .وقد تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن( ) % 34.8من املتزوجات ال يتوافر لديهن دخل خا�ص و
( )% 34.5ال يعملن وهذه تعد ن�سبة كبرية يف جمتمع مثل املجتمع القطري وت�ؤكد حقيقة
الفروق االقت�صادية بني الرجل واملراة خا�صة .
وقد �أ�شارت الدرا�سة �إىل وجود �سلوكات منحرفة لدى بع�ض الأزواج �أدت �إىل وجود
العنف داخل الأ�رسة مثل تناول اخلمور� ،إقامة عالقات جن�سية مع اخلادمات ،وفر�ض
العزلة االجتماعية ،وال�شتم والب�صق ،وطرد الزوجة من غرفة النوم .
و�أما درا�سة للبخيت ورفاقه (  ) 2011حول العنف  ،بعنوان :اجتاهات املعنفني يف
الأ�رس الأردنية نحو العوامل املتعلقة بالعنف الأ�رسي ،فقد هدفت �إىل التعرف �إىل العوامل
املتعلقة بالعنف الأ�رسي يف الأردن وتكون جمتمع الدرا�سة من الأ�رس املعنفات خالل
العام(  ،) 2010وقد بلغت عينة الدرا�سة ( ) 403وا�ستخدم التحليل الإح�صائي لال�ستبانة
طورت لهذا الغر�ض ،وقد �أ�شارت نتائج الدار�سة �إىل �أن العوامل االجتماعية والثقافية
التي ّ
والعوامل ذات العالقة با�ستخدام التكنولوجيا التي لها �أثر يف العنف ،جاء متو�سطها العام
مرتفعاً ،وقد �أو�صت الدرا�سة ب�رضورة تفعيل دور املخت�صني و�أ�صحاب العالقة من �أ�ساتذة
املدار�س ورجال الدين ووزارة التنمية االجتماعية وو�سائل الإعالم ،بالإ�ضافة �إىل الأ�رسة
من خالل تنظيم لقاءات وبرامج توعوية ،ت�ساعد يف احلد من العنف داخل الأ�رس الأردنية.
و�أما درا�سة كاتبي ( ) 2012بعنوان :العنف الأ��سري املوجه نحو الأبناء وعالقته
بالوحدة النف�سية درا�سة ميدانية على عينة من طلبة ال�صف الأول الثانوي مبحافظة ريف
دم�شق ،فقد �سعت �إىل حتقيق الأهداف الآتية :الك�شف عن طبيعة العالقة االرتباطية بني
العنف الأ�رسي املوجه نحو الأبناء وال�شعور بالوحدة النف�سية لدى �أفراد عينة البحث،
والك�شف عن الفروق يف العنف الأ�رسي املوجه نحو الأبناء ,ويف الوحدة النف�سية تبعاً
ملتغريات البحث :اجلن�س ،وامل�ستوى التعليمي للأب ،وامل�ستوى التعليمي للأم لدى �أفراد
عينة البحث .وتكونت عينة البحث من (  )100طالب وطالبة من طلبة ال�صف الأول الثانوي
من الذكور والإناث يف حمافظة ريف دم�شق يف مدينتي كفر بطنا واملليحة ،وا�ستخدم
الباحث يف بحثه احلايل املنهج الو�صفي التحليلي وقد �أ�شارت النتائج �إىل ما ي�أتي:
•توجد عالقة ارتباطية ذات داللة �إح�صائية بني درجات العنف الأ�رسي املوجه
نحو الأبناء ودرجات ال�شعور بالوحدة النف�سية لدى �أفراد عينة البحث ،حيث بلغ
معامل الرتابط ( ،)0.371وهو دال عند م�ستوى داللة ( .) 0,01
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•توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف العنف الأ�رسي املوجه نحو الأبناء تبعاً
ملتغري اجلن�س عند م�ستوى الداللة (  ،) 0.01فالذكور �أكرث تعر�ضاً للعنف الأ�رسي
من الإناث .توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات درجات �أفراد العينة
يف ال�شعور بالوحدة النف�سية تبعاً ملتغري اجلن�س عند م�ستوى الداللة ( ،) 0.01
فالإناث �أكرث تعر�ضا للوحدة النف�سية من الذكور ,وقد �أو�صى الباحث ب�إجراء
املزيد من الدرا�سات املت�صلة بالعنف الأ�رسي على فئات عمرية �أخرى ،ودعوة
امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية لتعزيز الثقافة االجتماعية النابذة للعنف
الأ�رسي� ،إ�ضافة �إىل زيادة مراكز اال�ست�شارات الأُ�رسية ،وتفعيل دورها وتطويره
مبا يتما�شى مع املتغريات يف جمال الأ�رسة واملجتمع.

الدرا�سات الأجنبية:
�أجرى املجل�س التنفيذي ملقاطعة برونزويك الكندية درا�سة م�سحية (  ) 2002بعنوان:
" م�سح االجتاهات االجتماعية للعنف �ضد املر�أة" Decima Research INC (2002),-

.Attitudinal Survey on Violence against Women: Final Report

م�ستخدماً اال�ستبانة جلمع البيانات ؛ �إذ وزعت على عينة ع�شوائية مكونة من( )458من
البالغني يف املقاطعة ،لقيا�س مدى فهم املجتمع لأن��واع العنف املختلفة املوجه �ضد
الن�ساء ،ومواقف الن�ساء والرجال من هذا العنف .وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن الن�ساء �أكرث �إدراكاً
لأ�شكال العنف املوجه �ضدهن من �إدراك الرجال له  ،و�أن �إدراك املجتمع لأنواع العنف
جاء خمتلفا ح�سب النوع ،وكان �أكرث �أنواع العنف املدرك هو العنف اجل�سدي ،بينما العنف
اللفظي واملعنوي والنف�سي مل يدرك اجتماعياً على �أنه عنف  ،كما العنف اجل�سدي .و�أن
املمار�سني للعنف ،هم دائما من الرجال املقربني للمر�أة وهم  :الأب والأخ والزوج وذلك
بن�سبة .%53
و�أما درا�سة (وليامز ،بعنوان " :النوع االجتماعي و�إدراك العنف واملغاالة يف الإنحياز
القائم على النوع االجتماعي “Williams, Steve(2002) Gender, the Perception

of Aggression, and the Overestimation Gender Bias”.

للم َعنِف وا ُ
مل َع َنف وامل�شاهد للعنف على
فقد هدفت ال�ستق�صاء �أثر النوع االجتماعي ُ
�إدراك العنف وتقوميه ،وال�سلوك العدواين .ودر�س الباحث (  ) 171من طالب اجلامعات يف
�أمريكا ،وذلك بتوزيع مقاالت ق�صرية  ،تتكون من مواقف متعددة ُ ،تظهر نوعا من �أنواع
العنف .وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن الذكور كانوا �أكرث تقبالً للعنف� ،إذ اعتربوا �أن املواقف التي
ت�صف العنف هي �أقل عنفاً� ،أي �أنها لي�ست عنفاً (�أمراً عادياً) ،وكما �أظهرت النتائج �أن هناك
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مغاالة كبرية يف االنحياز لنف�س النوع االجتماعي ،مبعنى انحياز الرجل للرجل وانحياز
املر�أة للمر�أة يف �إدراك املواقف التي ميار�س فيها العنف.
ويف درا�سة �أخرى يف هذا املجال �أجراها (ولدروب ور�سك )Waldrop & Resick
عام ( )2004عن �أ�ساليب الن�ساء املعنفات بالتعامل مع العنف ؛ �إذ طبقت هذه الدرا�سة
على الن�ساء البالغات اللواتي يتعر�ضن للعنف والإ�ساءة ومدى حتملهن لهذا العنف .واهتمت
هذه الدرا�سة بتحديد اال�سرتاتيجيات التي حددتها الن�ساء املعنفات  ،بعد تعر�ضهن لل�رضب
والإيذاء.وقد عددن اال�سرتاتيجيات الآتية  :التحدث مع �صديق �أو �صديقة يف امل�شكلة وو�ضع
خطة عمل وااللتزام بها ملواجهة هذا العنف� ،أو ا�ستخدام ا�سرتاتيجيات �سلبية (مثل :رف�ض
االع�تراف بوقوع امل�شكلة� ،أو االحتفاظ مب�شاعر ال�صدمة وعدم الإف�صاح عنها) .وهذه
اال�سرتاتيجيات تقع حتت عنوان (االقرتاب – االبتعاد)  .كما ا�ستخدمت تلك الن�ساء اللواتي
تعر�ضن لل�رضب ا�سرتاتيجيات معرفية �سلوكية خلف�ض حدة ال�ضغوط مثل تغيري طريقة
تفكريهن يف الأمور ،ومثل النظر يف ن�صف الكوب املمتلئ� ،أو االبتعاد امل�ؤقت لفرتة زمنية
عن املواقف ال�ضاغطة.
ورفاقه ) ،بدرا�سة عن العنف املوجه �ضد الن�ساء يف �أثيوبيا  ،بعنوان " :

وقام (يجزاو
�إدراك واجتاهات العنف �ضد املر�أة من زوجها :درا�سة نوعية )Yigzaw & et al, (2005

“Perceptions and Attitude towards Violence against Women by Their
Spouses: A Qualitative Study in Northwest Ethiopia”.

هدفت �إىل قيا�س �إدراك ومواقف املجتمع للعنف املوجه �ضد املر�أة من زوجها ،وذلك
با�ستخدام �أ�سلوب املجموعات املركزة( )focus groupواملقابالت املعمقة ( )in-depthمع
الن�ساء املعنفات ومقدمي اخلدمات ال�صحية واخلرباء النف�سيني واالجتماعيني ،و�ضحايا
العنف ومرتكبيه .وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن هناك ق�صوراً يف فهم العنف �ضد الن�ساء ،وخا�صة
املوجه �ضدها من قبل زوجها؛ حيث �إن الأ�سباب تعود للح�سا�سية الثقافية ،وللم�ستوى
التعليمي والتفاعلي يف املجتمع.
ويف الدرا�سة التي �أجريت عن طريق اليوني�سيف( )2006بعنوان ":العنف الأ�رسي �ضد
املر�أة يف �ألبانيا"UNICEF, (2006) “Domestic Violence against Women in .
 ،.”Albaniaالتي هدفت التعرف �إىل �أكرث �أ�شكال العنف املمار�س �ضد املر�أة يف الأ�رسة ،و�إىل
مدى فهم املر�أة و�إدراكها لل�سلوكيات التي تع ّد عنفاً ويف �أي ظروف .وا�ستخدمت املقابالت

املعمقة ( -)In- depthوالأ�سئلة املفتوحة التي �أجراها الباحثون مع (  ) 55امر�أة معنفة  ،جئن
من مناطق خمتلفة من �ألبانيا .وخل�صت الدرا�سة �إىل �أن املر�أة تعاين من �أ�شكال متعددة من العنف
التي ترتاوح بني العنف اجل�سدي الب�سيط �إىل القتل ،كما �أنها مدركة متاماً لأنواع العنف املوجه
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�ضدها  .وتو�صلت الدرا�سة �إىل حتديد �أ�سباب العنف ،وعزوه �إىل التق�سيم التقليدي للأدوار يف
املجتمع .وتبني �أي�ضا �أن قبول املر�أة بهذا العنف� ،إمنا ميكن فهمه يف �ضوء رغبتهن يف احلفاظ
على دميومة الأ�رسة والت�ضحية من �أجلها .

�أج��رى ( اك�سبو�سيتو وهرييرا )

Exposito )2009 ،,Exposito & Herrara

& Herrara, (2008) “Social Perception of Violence against Women:
Individual and Psychosocial Characteristics of Victims and Abusers”.

درا�سة عن العنف بعنوان" :الإدراك املجتمعي للعنف �ضد املر�أة :ال�صفات الفردية
والنف�سية ملرتكبي العنف و�ضحايا العنف" بهدف التعرف �إىل الإدراك املجتمعي للعنف
املمار�س �ضد املر�أة  ،وذلك للح�صول على �صورة �أو ت�صور للرجال الذين يلج�أون ال�ستخدام
العنف �ضد الأ�رسة واملر�أة .وا�ستخدمت الباحثتان ا�ستبانة وزعت على ( ) 268مبحوثاً من
الرجال مرتكبي العنف ،والن�ساء املعنفات  .وقد خل�صت الدرا�سة �إىل وجود اختالف وا�ضح
يف ر�ؤية كل منهم وت�صوره للعنف و�أ�سبابه ودوافعه  .و�أو�ضحت النتائج �أي�ضا مظاهر
عديدة للعنف متوافقة مع الأدوار التقليدية لكل من الرجال والن�ساء.
ويف درا�سة �أجراها (مكماهون  ) McMahon, 2011للمركز الوطني للأبحاث على
االنرتنت بعنوان" :التغري يف �إدراك العنف اجلن�سي عرب الزمن “McMahon, 2011
 “Changing Perceptions of Sexual Violence over Timeبهدف التو�صل �إىل
معرفة اعتقادات النا�س واجتاهاتهم بخ�صو�ص ممار�سي العنف اجلن�سي  ،وذلك من خالل
مراجعته لعدد كبري من الدرا�سات املتعلقة بالعنف اجلن�سي ؛ �إذ خل�صت الدرا�سة �إىل وجود
�صعوبات يف �إدراك العنف اجلن�سي ،وذلك لوجود �صعوبة يف التحدث عنه تعود ملحددات
جمتمعية ،كونه مو�ضوعاً ال يليق التحدث عنه ،ويرافقه خوف من ردود فعل املتحدثني
باخلروج عن الأع��راف املجتمعية .و�أو�صت الدرا�سة ب�رضورة تكثيف اجلهود املبذولة
ملحاولة �إعادة ت�شكيل الوعي املجتمعي بالعنف بجميع �أ�شكاله ،وبخا�صة اجلن�سي.

تعليق على الدراسات السابقة:

تناولت العديد من الدرا�سات ال�سابقة العنف املوجه �ضد املر�أة و�أثره على الأ�رسة
وعالقة ذلك ببع�ض املتغريات الدميغرافية  .و�أ�شارت كثري من هذه الدرا�سات �إىل �أن هناك
كثرياً من الأ�سباب والعوامل التي تقف وراء م�شكلة العنف وانت�شارها يف كثري من املناطق،
وخا�صة يف ظل تعقد و�سائل احلياة املختلفة .غري �أنه قل �أن جند بينها من تعاملت مع العنف
من منظور الن�ساء املعنفات �أنف�سهن ،كما �أف�صحن عنه للمر�شدات االجتماعيات العامالت يف
احتاد املر�أة الأردين باعتباره م�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�سات املجتمع املدين املعني بهذه امل�شكلة
االجتماعية  .ومن هنا ت�أتي �أهمية هذه الدرا�سة كونها تكمل م�سرية الدرا�سات الرتبوية
واالجتماعية يف مو�ضوع العنف ،وت�سد النق�ص يف هذا اجلانب .وهذا م�سوغ كاف لإجرائها.
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منهجية الدراسة  -الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة:

اعتمد الباحث على املنهج الو�صفي التحليلي؛ �إذ �إنه من املعروف يف الدرا�سات
والرتبوية واالجتماعية ب�أنه من �أكرث املناهج ا�ستخداماً يف هذه الدرا�سات؛ �إذ ي�ستطيع �أن
يلقي ال�ضوء على العالقة ال�سببية بني املتغريات.

جمتمع الدراسة وعينتها:

كن يراجعن احتاد املر�أة الأردين
يتكون جمتمع الدرا�سة من الن�ساء املتزوجات اللواتي ّ
لغايات اال�ست�شارة يف ق�ضايا العنف التي يتعر�ضن لها على يد �أزواجهن ،وذلك يف الفرتة
الواقعة بني  2012/1/5لغاية 2012 /6/ 5؛ �إذ بلغ عددهن ( )500مراجعة .وقد اختريت
(� )250إمر�أة منهن� ،أي بن�سبة  %50ب�أ�سلوب العينة الع�شوائية.

أداة الدراسة:

اعتمدت الدرا�سة يف عملية جمع البيانات املطلوبة على اال�ستبانة ،بحيث تقي�س
�أهداف الدرا�سة و�أ�سئلتها .وتكونت الأداة من ثالثة �أبعاد  ،هي:

البعد الأول :وقد �ضم اخل�صائ�ص النوعية لأفراد العينة  ،وهي :العمر احلايل  ،والعمر
عند الزواج  ،واحلالة االجتماعية ،م�ستوى تعليم الزوجة.
البعد الثاين :ويتعلق ب�أنواع العنف ،وهي :املعنوي ،واالجتماعي ،واالقت�صادي،
واجل�سدي ،وال�صحي واجلن�سي .وقد اندرج حتت كل نوع من هذه الأنواع مظاهر للعنف التي
جت�سد فيها.
البعد الثالث :وقد ا�شتمل على فقرات حتدد �أ�سباب العنف �ضد الزوجة ودوافعه.
حيث مت ا�ستخدام مقيا�س ليكرت اخلما�سي وهو ( موافق ب�شدة ،موافق ،حمايد ،غري
موافق ،غري موافق �أبدا ) .وقد مت �إعطاء التقديرات الرقمية التالية (  ) 1 ،2 ،3 ،4 ،5لتقدير
درجة �أ�شكال العنف املمار�س �ضد الزوجة.
ولتحديد درجة املمار�سة للعنف �أو املوافقة على �أ�سباب العنف ودوافعه اُ�ستخدمت
الأوزان الآتية:
5.00 -3.68
الدرجة العالية
الدرجة املتو�سطة 3.67- 2.34
2.33- 1.00
الدرجة املتدنية
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األساليب اإلحصائية املستخدمة:







اعتمد الباحث على الربنامج احلا�سوبي
وحتليلها ،وا�ستخدمت الأ�ساليب الإح�صائية الآتية:
التكرارات والن�سب املئوية.
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية.
معامل كرونباخ الفا الختبار �صدق وثبات �أداة الدرا�سة.
حتليل التباين الأحادي.
اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة.
()SPSS

يف عملية �إدخ��ال البيانات

صدق األداة وثباتها:

عر�ضت �أ�سئلة اال�ستبانة يف �شكلها الأويل على جمموعة من املتخ�ص�صني يف العلوم
االجتماعية والرتبوية ( علم االجتماع وعلم النف�س والرتبية )  ،يف اجلامعة الأردنية
وجامعة فيالدلفيا واجلامعة التطبيقية لإبداء مالحظاتهم عليها  .ويف �ضوء ما �أبدوه من
ملحوظات قيمة ،ع ّدلت بع�ض �أ�سئلة اال�ستبانة ،وحذف بع�ضها �إىل �أن ا�ستقرت على الو�ضع
الذي هي عليه .
و�أما يف ما يتعلق بثبات �أداة القيا�س فقد ا�ستخرجت معامالت كرونباخ الفا لالت�ساق
الداخلي بني فقرات املقيا�س ،حيث بلغت قيمة معامل كرونباخ �ألفا جلميع فقرات
املقيا�س( )0.91والبالغ عددها ( )55فقرة ،وتراوحت قيم معامل كرونباخ الفا ملجاالت
املقيا�س بني  ،0.90-0.72وت�شري قيم معامل كرونباخ �ألفا �إىل وجود درجة مرتفعة من
ثبات �أداة الدرا�سة ،وعلى جميع جماالت املقيا�س ،واجلدول ( )1يو�ضح معامالت كرونباخ
الفا بني فقرات املقيا�س وح�سب جماالته.
اجلدول ()1
كرونباخ �ألفا لثبات الأداة
الرقم

المجال

معامل الفا كرونباخ

1
2
3
4
5
6
7

العنف املعنوي
العنف االجتماعي
العنف املادي
العنف اجل�سدي
العنف ال�صحي
العنف اجلن�سي
�أ�سباب العنف ودوافعه

0.80
0.78
0.82
0.72
0.66
0.68
0.90
0.91

جميع فقرات املقيا�س
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1 .1النتائج املتعلقة خبصائص عينة الدارسة:

اجلدول ()2
التوزيع الن�سبي لأفراد عينة الدرا�سة ح�سب العمر احلايل ،العمر عند الزواج ،احلالة
االجتماعية ،التعليم
املتغري
العمر احلايل

العمر عند الزواج

احلالة الزواجية
م�ستوى التعليم
طبيعة العمل

25-20
30-26
35-30
40-36
 40فاكرث
25-20
30-25
35-30
 36فاكرث
متزوجة
مطلقة
منف�صلة
�أرملة
غري متعلمة
متعلمة
عمل خدماتي
مدر�سات

التكرارات
47
94
45
39
25
24
137
44
45
115
52
73
10
213
37
213
37

الن�سبة املئوية %
18.8
37.6
18.0
15.6
10.0
9.6
54.8
17.6
18.0
46.0
20.8
29.2
4.0
85.2
14.8
85.2
14.8

ت�شري البيانات املو�ضحة يف( اجلدول  )2ب�أن الن�سبة الأعلى من الزوجات يف عينة
الدرا�سة تقع �أعمارهن يف الفئة العمرية بني � 30-26سنة والبالغة ( ،)%37.6تليها ن�سبة
الزوجات يف الفئة العمرية بني � 25-20سنة ،والبالغة ( ،)%18.8و�أقل ن�سبة للزوجات يف
الفئة العمرية فوق الأربعني �سنة والبالغة (� )%10أي �أن النتائج ت�شري �إىل �أن �أغلبية الزوجات
الالئي تعر�ضن للعنف هن من فئة ال�شباب يف املجتمع الأردين .وفيما يتعلق مبتغري العمر
عند الزواج �أظهرت النتائج �أن هناك  137حالة زواج قد تزوجن وهن يف العمر 30-26
ّالت ما ن�سبته ( ،)%54.8ثم جاءت ن�سبة متثيل ممن تزوجن يف العمر بني � 36سنة
ُم�شك ٍ
ف�أكرث والبالغة ( .)%18فيما كانت �أدنى ن�سبة متثيل ملن تزوجن يف العمر بني 25-20
�سنة والبالغة ( .)%9.6وهذه النتائج تظهر �أن فرتة زواج الأنثى التي تتعر�ض للعنف هي
يف الأغلب الفرتة املمتدة من  ،35-26وهذا مرتبط بكثري من العوامل الداخلية واخلارجية.
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كما تو�ضح بيانات اجلدول التوزيع الن�سبي للمبحوثات ح�سب احلالة االجتماعية؛
�إذ وجد �أن ( ) 115من الن�ساء املعنفات هن متزوجات يف الوقت احلايل  ،م�شكالت ما
ن�سبته ( ،)%46و�أن هناك ( ) 73منهن منف�صالت عن �أزواجهن � ،أي بن�سبة ( ،)%29.2وفقط
ّالت ما ن�سبته ( ،)%4وهذا ما ي�شري �إىل �أن �أغلبية الن�ساء من عينة
 10منهن مطلقات ُم�شك ٍ
الدرا�سة هن من الن�ساء املتزوجات.
ومن حيث التعليم نالحظ(  ) 37من الزوجات من الطبقة املتعلمة .وتعني هذه النتيجة
�أن تعليم املر�أة مل يكن عامالً حا�سماً يف التقليل من العنف املمار�س �ضدها .

2 .2النتائج املتعلقة بأشكال العنف ضد النساء:
 .أالعنف املعنوي

اجلدول ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة على جمال
العنف املعنوي
رقم

المتوسط
الحسابي
3.84

االنحراف
المعياري
1.07

3

�أتعر�ض لل�شتم من قبل زوجي

3.79

1.07

4

عالية

ي�سمعني �أنه نادم على الزواج مني

3.91

1.08

2

عالية

يعاملني كخادمة له ولأبنائه

3.94

0.96

1

عالية

يف
ال يبدي �إعجابه َ

3.36

1.26

6

متو�سطة

ال يحرتمني �أمام �أطفايل

3.34

1.24

7

متو�سطة

يفقدين زوجي الثقة بنف�سي

3.52

1.16

5

متو�سطة

الكلي

3.67

0.76

---

متو�سطة

العنف المعنوي( النفسي )
يفقدين زوجي الثقة بنف�سي

الرتبة

الدرجة
عالية

يت�ضح من بيانات (اجلدول  )3وجود درجة متو�سطة من ممار�سة العنف املعنوي
�ضد الن�ساء املعنفات ،فقد بلغ املتو�سط الكلي على هذا املجال ( )3.67وانحراف معياري
( .)0.67وعلى م�ستوى فقرات املقيا�س نالحظ �أن �أربعا منها متار�س بدرجة عالية ،وثالثا
بدرجة متو�سطة .وكانت �أعلى درجات املمار�سة على الفقرة ( )4مبتو�سط �إجابات ()3.94
وانحراف معياري ( ،)0.96فيما كانت �أدنى درجات املمار�سة للعنف املعنوي على الفقرة
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( )6مبتو�سط �إجابات ( )3.34وانحراف معياري ( .)1.24وهذا ي�شري �إىل �أن هناك عنفاً
معنوياً ُيرتكب اجتاه املر�أة الأردنية ب�شكل م�ستمر.

 .بالعنف االجتماعي

اجلدول ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية الجابات افراد عينة الدرا�سة على جمال
العنف االجتماعي
رقم

العنف االجتماعي

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة الدرجة

توجد حاالت م�شابهة حلالتي داخل �أ�رسته
ميار�س العنف �ضدها

4.07

0.87

5

عالية

دائما ي�سفه ر�أيي �أمام النا�س ويقلل من �ش�أنه

3.85

1.06

7

عالية

يقلد زوجي �أباه يف املمار�سة الأ�رسية

3.87

1.15

6

عالية

ي�رضبني زوجي ليثبت رجولته

4.10

1.00

4

عالية

يراقب جميع ت�رصفاتي

4.34

0.73

1

عالية

يحرمني من امل�شاركة يف املنا�سبات االجتماعية

4.23

0.90

2

عالية

يحرمني من زيارة الأهل

4.20

0.89

3

عالية

يلزمني بت�أدية الواجب اجتاه �أهله بدون مناق�شة

3.24

1.25

8

متو�سطة

3.99

0.62

---

عالية

الكلي

يت�ضح من بيانات (اجلدول  )4وجود درجة عالية من ممار�سة العنف االجتماعي
�ضد الن�ساء املعنفات ،فقد بلغ املتو�سط الكلي على هذا املجال ( )3.99وانحراف معياري
( .)0.62وعلى م�ستوى فقرات املقيا�س نالحظ �أن �سبعاً منها متار�س بدرجة عالية وواحدة
فقط بدرجة متو�سطة .وكانت �أعلى درجات املمار�سة على الفقرة ( )5مبتو�سط �إجابات
( )4.34وانحراف معياري ( ،)0.73فيما كانت �أدنى درجات املمار�سة للعنف االجتماعي
على الفقرة ( )8مبتو�سط �إجابات ( )3.24وانحراف معياري ( .)1.25وهذا ما ي�ؤكد على �أن
هناك عنفاً اجتماعياً خلقته البيئة الرتبوية يف املجتمع الأردين.
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 .جالعنف االقت�صادي

اجلدول ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة على جمال
العنف االقت�صادي
رقم

العنف االقت�صادي

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

يحرمني من حقي يف العمل
يجربين على العمل الذي يرغبه
ي�ستويل على راتبي �أو مرياثي
ال يتحمل نفقاتي اخلا�صة
يجربين على الإنفاق على �أهله بدون مناق�شة
ال يوفر يل امل�أكل وامللب�س املنا�سب
يقوم بتك�سري �أثاث املنزل عند الغ�ضب
ال ي�سمح يل ب�أخذ �إجازة بدون راتب
الكلي

3.68
4.05
4.06
4.15
4.18
4.03
3.47
4.01
3.95

1.03
0.77
0.81
0.76
0.72
0.89
1.37
1.02
0.64

الرتبة الدرجة
7
4
3
2
1
5
8
6
---

عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
عالية
متو�سطة
عالية
عالية

يت�ضح من بيانات (اجلدول  )5وجود درجة عالية من ممار�سة العنف االقت�صادي
�ضد الن�ساء املعنفات ،فقد بلغ املتو�سط الكلي على هذا املجال ( )3.95وانحراف معياري
( .)0.64وعلى م�ستوى فقرات املقيا�س نالحظ �أن �سبعاً منها متار�س بدرجة عالية وواحدة
فقط بدرجة متو�سطة .وكانت �أعلى درجات املمار�سة على الفقرة ( )5مبتو�سط �إجابات
( )4.18وانحراف معياري ( ،)0.72فيما كانت �أدنى درجات املمار�سة للعنف االقت�صادي
على الفقرة ( )7مبتو�سط �إجابات ( )3.47وانحراف معياري (.)1.37

 .دالعنف اجل�سدي

اجلدول ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة على جمال
العنف اجل�سدي
رقم

املتو�سط
احل�سابي
3.61
3.88

العنف اجل�سدي
ي�رضبني زوجي
علي مائدة الطعام
كثرياً ما يقلب َّ

�أتعر�ض للعديد من حماوالت الإيذاء اجل�سدي
يف حالة حدوث خالف بيننا
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4.01

االنحراف الرتبة
املعياري
 5متو�سطة
1.06
عالية
4
0.96
الدرجة

0.87

3

عالية

جملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث والدرا�سات الرتبوية والنف�سية -املجلد الثاين-ع ( -)7ت�رشين �أول 2014

العنف اجل�سدي

رقم

�أتعر�ض لل�رضب وانا حامل
ي�ستخدم بع�ض الأدوات احلادة حني نت�شاجر

املتو�سط
احل�سابي
4.05
4.06
3.92

االنحراف الرتبة
املعياري
2
0.87
1
0.95
--- 0.65

الدرجة
عالية
عالية
عالية

الكلي
يت�ضح من بيانات(اجلدول  )6وجود درجة عالية من ممار�سة العنف اجل�سدي �ضد
الن�ساء املعنفات ،فقد بلغ املتو�سط الكلي على هذا املجال ( )3.92وانحراف معياري
( .)0.65وعلى م�ستوى فقرات املقيا�س نالحظ �أن اربعاً منها متار�س بدرجة عالية وواحدة
فقط بدرجة متو�سطة .وكانت �أعلى درجات املمار�سة على الفقرة رقم ( )5مبتو�سط �إجابات
( )4.06وانحراف معياري ( ،)0.95فيما كانت �أدنى درجات املمار�سة للعنف اجل�سدي
على الفقرة ( )1مبتو�سط �إجابات ( )3.61وانحراف معياري (.)1.06

 .هالعنف ال�صحي

اجلدول ()7
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة على جمال
العنف ال�صحي

رقم

المتوسط
الحسابي
3.65

االنحراف
المعياري
1.10

5

مينعني من زيارة الطبيب

3.97

0.91

4

عالية

ال يكرتث فيّ و�أنا مري�ضة
ال يح�رض �إيل الدواء �أثناء املر�ض واحلاجة له

4.06

0.85

3

عالية

4.10

0.85

2

عالية

يحا�سبني على الأكل

4.12

0.82

1

عالية

كثريا ما يحاول منعي من �أخذ الدواء الذي �أحتاجه

2.52

0.86

7

متو�سطة

ال يقبل ب�أن �أجري بع�ض الفحو�صات الطبية

2.92

1.01

6

متو�سطة

3.62

0.53

---

متو�سطة

العنف الصحي
يجربين على احلمل املتكرر

الكلي

الرتبة

الدرجة
متو�سطة

يت�ضح من بيانات (اجل��دول  )7وجود درجة متو�سطة من ممار�سة العنف ال�صحي
�ضد الن�ساء املعنفات ،فقد بلغ املتو�سط الكلي على هذا املجال ( )3.62وانحراف معياري
( .)0.53وعلى م�ستوى فقرات املقيا�س نالحظ �أن اربعاً منها متار�س بدرجة عالية وثالث
بدرجة متو�سطة .وكانت اعلى درجات املمار�سة على الفقرة رقم ( )5مبتو�سط �إجابات
( )4.12وانحراف معياري ( ،)0.82فيما كانت �أدنى درجات املمار�سة للعنف ال�صحي
على الفقرة رقم ( )6مبتو�سط �إجابات ( )2.52وانحراف معياري (.)0.86
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 .والعنف اجلن�سي

اجلدول ()8
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة على جمال
العنف اجلن�سي
رقم

المتوسط االنحراف
الحسابي المعياري

العنف الجنسي

يهجرين زوجي
يعا�رشين زوجي ب�أ�ساليب منحرفة
�أتعر�ض لألفاظ جن�سية نابية
ال يراعي حالتي ال�صحية
ال يهمه �إ�شباع رغباتي بالأ�ساليب
املقبولة

الكلي

الرتبة

الدرجة

3.79
3.88
3.94
3.71

1.03
1.06
0.98
1.14

3
2
1
4

عالية
عالية
عالية
عالية

3.51

1.23

5

متو�سطة

3.77

0.73

---

عالية

يت�ضح من بيانات (اجلدول  )8وجود درجة عالية من ممار�سة العنف اجلن�سي �ضد
الن�ساء املعنفات ،فقد بلغ املتو�سط الكلي على هذا املجال ( )3.77وانحراف معياري
( .)0.73وعلى م�ستوى فقرات املقيا�س نالحظ �أن اربعاً منها متار�س بدرجة عالية وواحدة
فقط بدرجة متو�سطة .وكانت �أعلى درجات املمار�سة على الفقرة رقم ( )3مبتو�سط �إجابات
( )3.94وانحراف معياري ( ،)0.98فيما كانت �أدنى درجات املمار�سة للعنف اجلن�سي
على الفقرة ( )5مبتو�سط �إجابات ( )3.51وانحراف معياري (.)1.23

3 .3النتائج املتعلقة بأسباب العنف ضد النساء ودوافعه:
اجلدول ()9
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد العينة الدرا�سة على �أ�سباب
العنف �ضد الن�ساء ودوافعه
المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

الدرجة

الرغبة يف �إظهار ال�سيطرة على الأ�رسة

3.61

1.06

14

متو�سطة

رغبته يف تهمي�شي

3.88

0.96

10

عاليه

أسباب العنف
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المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

الرتبة

الدرجة

تدين م�ستوى دخلنا ك�أ�رسة

4.01

0.87

5

عاليه

البطالة

4.05

0.87

4

عاليه

�إن �شعور زوجي بالإحباط الدائم يجعله مياالً للعنف

3.94

0.96

9

عاليه

�إن �ضغط العمل يجعل زوجي عدواين وعنيف نحوي

3.83

1.09

11

عاليه

ن�شوء زوجي يف �أ�رسة غري دميقراطية

3.46

1.30

15

متو�سطة

هروب زوجي من حتمل امل�س�ؤولية

4.00

1.09

6

عاليه

تدخل الأهل بحياتنا اخلا�صة

3.96

0.89

8

عاليه

زواج زوجي من امر�أة ثانية

3.65

1.10

13

متو�سطة

تدخل �أ�صحاب زوجي بحياتنا

3.97

0.91

7

عاليه

الغرية الزائدة من قبل زوجي

4.06

0.85

3

عاليه

�شك زوجي الدائم بي

4.10

0.85

2

عاليه

�سماعه للآخرين

4.12

0.82

1

عاليه

اتهامه يل بالإهمال

3.81

1.10

12

عاليه

3.90

0.64

---

عاليه

أسباب العنف

الكلي

يت�ضح من بيانات (اجلدول  )9وجود درجة عالية من املوافقة على �أ�سباب العنف
ودوافعه �ضد الن�ساء املعنفات ،فقد بلغ املتو�سط الكلي على هذا املجال ()3.90
وانحراف معياري ( .)0.64وعلى م�ستوى فقرات املقيا�س نالحظ �أن  12منها بدرجة
موافقة عالية وثالث فقط بدرجة موافقة متو�سطة .وكانت �أعلى درجات املوافقة على
الفقرة رقم ( )14مبتو�سط �إجابات ( )4.12وانحراف معياري ( ،)0.82فيما كانت �أدنى
درجات املمار�سة للعنف اجلن�سي على الفقرة ( )7مبتو�سط �إجابات ( )3.46وانحراف
معياري (.)1.30
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4 .4الفروق يف درجة التعرض للعنف ،وأسبابه ودوافعه حسب العمر احلالي:
اجلدول ()10
نتائج حتليل التباين الأحادي الختبار الفروق يف التعر�ض للعنف ،و�أ�سبابه ودوافعه
ح�سب العمر احلايل
املجال

م�صدر التباين

جمموع
املربعات

درجات متو�سط قيمة (ف) الداللة
احلرية املربعات املح�سوبة االح�صائية

4
بني املجموعات 2.708
العنف املعنوي داخل املجموعات 245 141.554
249 144.262
الكلي
0.264 1.318 0.509
4
بني املجموعات 2.035
العنف
االجتماعي داخل املجموعات 0.386 245 94.572
الكلي
249 96.608
0.238 1.389 0.559
4
بني املجموعات 2.235
العنف املادي داخل املجموعات 0.402 245 98.525
الكلي
249 100.760
0.661 0.603 0.260
4
بني املجموعات 1.040
العنف اجل�سدي داخل املجموعات 0.431 245 105.655
الكلي
249 106.695
0.619 0.662 0.188
4
بني املجموعات 0.750
العنف ال�صحي داخل املجموعات 0.283 245 69.415
الكلي
249 70.165
0.483 0.869 0.463
4
بني املجموعات 1.853
العنف اجلن�سي داخل املجموعات 0.533 245 130.531
الكلي
249 132.384
بني املجموعات
�أ�سباب العنف
0.501 0.839 0.346
4
1.385
ودوافعه
داخل املجموعات 0.412 245 101.022
الكلي
249 102.407
تظهر نتائج حتليل التباين الأحادي عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )0.05≤ αيف درجة التعر�ض للعنف ،و�أ�سبابه ودوافعه تعزى �إىل اختالف العمر
احلايل للن�ساء املعنفات ،فقد كانت قيمة (ف) املح�سوبة جلميع �أ�شكال العنف و�أ�سبابه
ودوافعه �أقل من قيمة (ف) احلرجة عند درجات حرية ( )245 ،4والبالغة (.)2.37
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0.677
0.578

1.172

0.324
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5 .5الفروق يف درجة التعرض للعنف ،وأسبابه ودوافعه حسب العمر عند الزواج:
اجلدول ()11
نتائج حتليل التباين االحادي الختبار الفروق يف التعر�ض للعنف ،و�أ�سبابه ودوافعه
ح�سب العمر عند الزواج
املجال

م�صدر التباين

بني املجموعات
العنف
داخل املجموعات
املعنوي
الكلي
بني املجموعات
العنف
داخل املجموعات
االجتماعي
الكلي
بني املجموعات
العنف املادي داخل املجموعات
الكلي
بني املجموعات
العنف
داخل املجموعات
اجل�سدي
الكلي
بني املجموعات
العنف
داخل املجموعات
ال�صحي
الكلي
بني املجموعات
العنف
داخل املجموعات
اجلن�سي
الكلي
بني املجموعات
�أ�سباب العنف
داخل املجموعات
ودوافعه
الكلي

جمموع
املربعات

9.046
135.216
144.262
6.976
89.631
96.608
1.095
99.666
100.760
0.144
106.550
106.695
0.228
69.937
70.165
1.452
130.932
132.384
0.449
101.957
102.407

درجات متو�سط قيمة (ف) الداللة
احلرية املربعات املح�سوبة االح�صائية

3
246
249
3
246
249
3
246
249
3
246
249
3
246
249
3
246
249
3
246
249

* الفروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى داللة (.)0.05≤α

3.015
0.550

5.486

0.001

2.325
0.364

6.382

0.000

0.365
0.405

0.901

0.442

0.048
0.433

0.111

0.954

0.076
0.284

0.267

0.849

0.484
0.532

0.909

0.437

0.150
0.414

0.361

0.781

تظهر نتائج حتليل التباين الأحادي وجود فروق ذات داللة �أح�صائية عند م�ستوى
( )0.05≤ αيف درجة التعر�ض للعنف املعنوي واالجتماعي تعزى �إىل اختالف العمر عند
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الزواج ،ومل تظهر نتائج التحليل وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف درجة التعر�ض للعنف
املادي ،اجل�سدي ،ال�صحي ،اجلن�سي ،و�أ�سباب العنف ودوافعه تعزى �إىل اختالف العمر عند
الزواج.
وملعرفة الفروق يف درجة التعر�ض للعنف املعنوي واالجتماعي ل�صالح �أي من فئات العمر
�أجرى اختبار �شيفيه لالختبارات البعدية ،و�أظهرت النتائج وجود فروق يف درجة التعر�ض للعنف
املعنوي بني فئتي العمر عند الزواج � 25-20سنة و� 30-26سنة ل�صالح � 30-26سنة .ويف درجة
التعر�ض للعنف االجتماعي بني فئتي العمر عند الزواج  25-20و 35-31ل�صالح � 35-31سنة.

 6 .6الفروق يف درجة التعر�ض للعنف ،و�أ�سبابه ودوافعه ح�سب احلالة االجتماعية:
اجلدول ()12
نتائج حتليل التباين الأحادي الختبار الفروق يف التعر�ض للعنف ،و�أ�سبابه ودوافعه
ح�سب احلالة االجتماعية

املجال
العنف
املعنوي
العنف
االجتماعي
العنف
املادي
العنف
اجل�سدي
العنف
ال�صحي
العنف
اجلن�سي

م�صدر التباين
بني املجموعات
داخل املجموعات
الكلي
بني املجموعات
داخل املجموعات
الكلي
بني املجموعات
داخل املجموعات
الكلي
بني املجموعات
داخل املجموعات
الكلي
بني املجموعات
داخل املجموعات
الكلي
بني املجموعات
داخل املجموعات
الكلي

جمموع
املربعات

0.565
143.697
144.262
0.146
96.461
96.608
1.808
98.952
100.760
0.246
106.448
106.695
0.677
69.488
70.165
0.130
132.254
132.384

درجات
احلرية
3
246
249
3
246
249
3
246
249
3
246
249
3
246
249
3
246
249
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متو�سط
املربعات
0.188
0.584

0.049
0.392
0.603
0.402
0.082
0.433
0.226
0.282
0.043
0.538

قيمة (ف)
املح�سوبة
0.322

0.124

1.498

0.190

0.799

0.081

الداللة
االح�صائية
0.809

0.946

0.216

0.903

0.495

0.970
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املجال

م�صدر التباين

�أ�سباب
العنف
ودوافعه

بني املجموعات
داخل املجموعات
الكلي

جمموع
املربعات

0.323
102.084
102.407

درجات
احلرية
3
246
249

متو�سط
املربعات
0.108
0.415

قيمة (ف)
املح�سوبة
0.259

الداللة
االح�صائية
0.855

تظهر نتائج حتليل التباين الأحادي عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )0.05≤ αيف درجة التعر�ض للعنف ،و�أ�سبابه ودوافعه تعزى �إىل اختالف احلالة االجتماعية
احلالية للن�ساء املعنفات ،فقد كانت قيمة (ف) املح�سوبة جلميع ا�شكال العنف و�أ�سبابه ودوافعه
�أقل من قيمة (ف) احلرجة عند درجات حرية ( )246 ،3والبالغة (.)2.60
7 .7الفروق يف درجة التعر�ض للعنف ،و�أ�سبابه ودوافعه ح�سب التعليم:
اجلدول ()13
نتائج اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة الختبار الفروق يف التعر�ض للعنف ،و�أ�سبابه ودوافعه
ح�سب التعليم
املجال
العنف املعنوي
العنف االجتماعي
العنف املادي
العنف اجل�سدي
العنف ال�صحي
العنف اجلن�سي
�أ�سباب العنف
ودوافعه

التعليم
غري متعلمة
متعلمة
غري متعلمة
متعلمة
غري متعلمة
متعلمة
غري متعلمة
متعلمة
غري متعلمة
متعلمة
غري متعلمة
متعلمة
غري متعلمة
متعلمة

املتو�سط االنحراف قيمة (ت) درجات
احل�سابي املعياري املح�سوبة احلرية
3.72
3.38
4.03
3.77
4.01
3.64
3.95
3.77
3.62
3.61
3.82
3.45
3.91
3.79

0.75
0.77
0.60
0.70
0.59
0.79
0.65
0.69
0.53
0.54
0.70
0.80
0.63
0.69

الداللة
االح�صائية

2.551

2.48

0.001

2.329

248

0.016

3.286

248

0.001

1.508

248

0.133

0.123

248

0.902

2.879

248

0.004

1.095

248

0.274

تظهر نتائج اختبار (ت) للعينات امل�ستقلة وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
( )0.05≤ αيف درجة التعر�ض للعنف (املعنوي ،االجتماعي ،امل��ادي ،اجلن�سي) تعزى �إىل
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اختالف التعليم للن�ساء املعنفات ،وكانت الفروق ل�صالح غري املتعلمات �أي �أن غري املتعلمات هن
�أكرث تعر�ضا للعنف �ضمن الأ�شكال ال�سابقة ،ومل تظهر نتائج االختبار وجود فروق دالة �إح�صائيا
يف درجة التعر�ض للعنف (اجل�سدي ،وال�صحي) ،ويف االجتاهات نحو �أ�سباب العنف ودوافعه
تعزى �إىل اختالف تعليم الن�ساء املعنفات.

النتائج والتوصيات:
أوالً  -النتائج:

�أف�ضى املنهج الذي اتبعته الدرا�سة �إىل نتائج عدة تتعلق بالعنف املمار�س �ضد الن�ساء
يف املجتمع الأردين ،و�أ�سبابه وم�ستوياته ،وذلك كما �أف�صحت عنه الن�ساء املعنفات يف
مدينة عمان؛ �إذ تبني �أن الأزواج ميار�سون العنف ب�أ�شكاله املختلفة �ضد زوجاتهم .وفيما
ي�أتي �أهم هذه النتائج :
•فيما يتعلق بالعنف املعنوي املوجه �ضد امل��ر�أة ,فقد كانت قيمة الو�سط احل�سابي
 ،3.67وهي قيمة متو�سطة ،وهذا ي�شري �إىل �أن الن�ساء الأردنيات يتعر�ضن لهذا العنف
من قبل �أزواجهن .
•واما فيما يتعلق بالعنف االجتماعي املوجه �ضد امل��ر�أة ,فقد كانت قيمة الو�سط
احل�سابي للعنف االجتماعي  3.99وهذه القيمة تع ّد قيمة عالية  .وقد اتفقت نتائج
هذه الدرا�سة مع درا�سة العواودة ، 2002
•و�أما فيما يتعلق بالعنف االقت�صادي فقد �أ�شارت النتائج �إىل �أن الو�سط احل�سابي
لفقرات هذه املجال هي  3.95بدرجة عالية  .وميكن تف�سري هذه النتيجة يف �ضوء
النظرية الوظيفية التي ترى ب�أن الإحباط الناجم عن احلرمان االقت�صادي ي�ؤدي �إىل
الإيذاء والعنف اجل�سدي من قبل الزوج الذي يفتقد �إىل املوارد املادية  .ويف �ضوء تدين
م�ستوى الدخل للأ�رسة يف املجتمع الأردين  ،ت�صبح هذه النتيجة متوقعة.
• كذلك �أ�شارت النتائج املتعلقة بالعنف اجل�سدي �إىل �أن الو�سط احل�سابي لفقرات هذا
املجال هي  3.92بدرجة عالية  .وتعك�س هذه النتيجة �أ�سلوب �إدارة اخلالفات الأ�رسية
داخل املجتمع الأردين ؛ �إذ يتم اللجوء �إىل العنف كبديل للحوار والتفاهم والنقا�ش
العلمي واملو�ضوعي يف كثري من احلاالت .وقد اتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع درا�سة
ال�شخاترة وع�ضيبات 2003
•و�أما فيما يتعلق بالعنف ال�صحي فقد �أظهرت النتائج �أن الو�سط احل�سابي الكلي لهذا
املجال هي  3.62وهي بدرجة متو�سطة �أن ممار�سة العنف ال�صحي ،من قبل الأزواج
باجتاه زوجاتهم هي درجة متو�سطة .
•و�أما فيما يتعلق بالعنف اجلن�سي فقد �أ�شارت نتائج الأو�ساط احل�سابية لفقرات هذا
املجال �إىل قيمة مقدارها  ،3.77وهي قيمة عالية؛ �أي �أن هناك كثرياً من الأزواج
يرتكبون عنفاً جن�سياً مع زوجاتهم ب�شكل كبري يف املجتمع الأردين  .قد تبدو هذه
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النتيجة الفتة للنظر  .ولكن غياب " الثقافة اجلن�سية " بني الأزواج والزوجات يف�رس
ن�سبياً مثل هذه النتيجة خا�صة �أن الغالبية ال�ساحقة من الن�ساء غري متعلمات كما
بينت عينة الدرا�سة.
•و�أما فيما يتعلق ب�أ�سباب العنف املوجه �ضد املر�أة الأردنية فقد �أ�شارت نتائج الأو�ساط
احل�سابية لهذا املجال �إىل �أن الو�سط الكلي هو  3.9وهي درجة مرتفعة �أي �أن هناك
�أ�سباباً وراء ارتكاب وممار�سة العنف �ضد الزوجة .وقد اتفقت نتائج هذه الدرا�سة مع
نتائج درا�سة املجل�س الوطني حلماية الأ�رسة يف عام () 2005
•و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أي�ضا �أنه ال يوجد هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني �أنواع
العنف املوجه �ضد املر�أة ،تعزى ملتغري العمر.
•و�أظهرت النتائج �أي�ضا وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني العنف املعنوي املمار�س
اجتاه الزوجة وم�ستوى تعليمها .فقد �أ�شارت قيمة (ت ) �إىل  . 2.55وهي دالة �إح�صائياً،
وبو�سط ح�سابي ل�صالح الزوجة غري املتعلمة بقيمة  . 3.7وهذا ما ي�ؤكد �أن الزوجة غري
املتعلمة تتعر�ض للعنف املعنوي �أكرث من الزوجة املتعلمة ،مع �أن املر�أة املتعلمة
تتعر�ض هي الأخرى للعنف ،ولكن بدرجات �أقل حدة من غري املتعلمة .
•ومن النتائج الأخرى التي تو�صلت �إليها الدرا�سة ب�ش�أن �أ�شكال العنف هو وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية بني العنف االجتماعي وامل�ستوى التعليمي للزوجة ؛ حيث �أ�شارت قيمة
(اختبار ت) �إىل ما ن�سبته ( )2.32ومب�ستوى معنوية �أقل من  0.05وبو�سط ح�سابي 4.53
وهذا ما ي�شري �إىل �أن الزوجة غري املتعلمة تتعر�ض للعنف بدرجة كبرية مقابل املر�أة املتعلمة.
•و�أما فيما يتعلق بالعنف املادي ف�إن هناك فروقاً ذات داللة �إح�صائية ؛ حيث ح�صل
هذا املجال على و�سط ح�سابي  4.01وقيمة اختبار ت  3.28ومب�ستوى معنوية 0.001
وهذا ما ي�شري �إىل �أن ممار�سة العنف املادي من قبل الزوج على زوجته غري املتعلمة
�شيء ملمو�س يف املجتمع الأردين .

ثانياً التوصيات:

اعتمادا على النتائج �أعاله يو�صي الباحث مبا ي�أتي:
 1 .1دعم م�ؤ�س�سات املجتمع املدين التي تقدم خدمات مفيدة للن�ساء املعنفات  ،وبخا�صة
احتاد املر�أة الأردين ،واللجنة الوطنية الأردنية ل�ش�ؤون املر�أة  ،ومركز حماية الأ�رسة .
2 .2العمل بكل جدية لو�ضع عقوبات �صارمة �ضد الأزواج الذين ميار�سون العنف �ضد
زوجاتهم من خالل الت�رشيعات.
3.3التعاون فيما بني م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وال�سلطات الق�ضائية التخاذ الإجراءات
املنا�سبة يف عمليات ارتكاب العنف �ضد الزوجات.
�4 .4رضورة ن�رش ثقافة تربوية �صاحلة ت�ساعد يف احلد من ارتكاب �أعمال العنف داخل
الأ�رس الأردنية.
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املصادر واملراجع:
أوالً  -املراجع العربية:
�1 .1أبو توته ،عبد الرحمن  .) 1999 (.علم الإجرام ،الإ�سكندرية :املكتب اجلامعي احلديث.
�2 .2أبو جنيلة� ،سفيان .)2006( .م�ستوى ومظاهر العنف الزوجى املوجه �ضد الزوجة وعالقته
ببع�ض املتغريات االجتماعية وال�سيا�سية ،املجلة امل�رصية للدرا�سات النف�سية:82 )50( 16 ،
.186
3 .3بخيت � ،أحمد واملجايل معت�صم� ،أبو عبيلة م�صطفى  .) 2011(.اجتاهات املعنفني يف الأ�رس
الأردنية نحوالعوامل املتعلفة بالعنف اال�رسي  ،جملة الدرا�سات الأمنية ،مديرية االمن العام،
العدد اخلام�س  ،حزيران .2011
4 .4حلمي� ،إجالل �إ�سماعيل  .)1999(.العنف الأ�رسي .القاهرة :دار قباء للطباعة والن�رش والتوزيع.
5 .5حمدان ,عنان جميل� .)1996(.إيذاء الأناث يف الأ�رسة الفل�سطينية ,ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ,اجلامعة الأردنية -عمان .
6 .6اخلليلي�،صبحي ودروي�ش ،مها .)2000(.العنف الأ�رسي وعمالة الأطفال ( وقائع ندوات)،
مركز التوعية والإر�شاد الأ�رسي ،حترير (نظام ع�ساف).
�7 .7ساري ،حلمي .) 2000(.الآثار النف�سية واالجتماعية واالقت�صادية للعنف الأ�رسي على
املجتمع املحلي ,ورقة عمل مقدمة لندوة العنف الأ�رسي وعمالة الأطفال التي ينظمها مركز
التوعية والإر�شاد الأ�رسي  ,الزرقاء ,الأردن.
8 .8احللواين� ،سهري  .) 2011(.التعلم وعلم النف�س  .القاهرة :ار النيل للن�رش والتوزيع
�9 .9شخاترة ،ف��اروق،ع�����ض��ي��ات،ع��اط��ف .)2003(.م�سح الأ��سرة لتحديد احتياجات الأن��اث
للعمر(� )65-9سنة يف حمافظة معان.
1010عقل ،عبد اللطيف  . )1988(.علم النف�س االجتماعي .دار البريق للن�رش والتوزيع :عمان .
1111العواودة� ,أمل �سامل  .)1998(.العنف �ضد الزوجة يف املجتمع الأردين ،ر�سالة ماج�ستري غري
من�شورة ،اجلامعة الأردنية ،عمان ،الأردن.
340

جملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث والدرا�سات الرتبوية والنف�سية -املجلد الثاين-ع ( -)7ت�رشين �أول 2014
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