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قياس مستوى العنف الموجه ضد الزوجات في الريف األردني وعالقته بالخصائص الديمغرافية 
  ) دراسة ميدانية ألسر لواء األغوار الوسطى.(واالجتماعية للزوجين

  

  **أماني العساف و*دوخي الحنيطي

  
  صـلخّم

  
وسطى، وعالقته بالخصائص االجتماعية اجريت الدراسة بهدف التعرف على واقع العنف الممارس ضد الزوجات في األغوار ال

 زوجة 212ولتحقيق هذا الهدف تم االعتماد على أداة المقابلة الشخصية بواسطة استمارة مغلقة موجهة إلى . والديمغرافية للزوجين
اليب التحليل كما تم استخدام أس. تم اختيارهن عشوائياً بواسطة العينة العشوائية المسحوبة على مرحلتين التناسبية والمنتظمة

  .  اإلحصائي الوصفي، وتحليل التباين األحادي ومعامل االرتباط لتحقيق هدف الدراسة
 مورس ضدهن شكل من أشكال العنف العاطفي، يمن الزوجات في الريف األردن% 32توصلت نتائج الدراسة إلى أن 

ضد الزوجات يرتبط بشكل أساسي باألسر التي وتبين أن العنف . واالجتماعي، والمادي، والجنسي والجسدي من قبل أزواجهن
ينخفض دخلها وتعاني من ارتفاع حجم األسرة ومن بطالة رب األسرة، خاصة عند األزواج األكبر سناً، وذوي المستوى التعليمي 

انون من مشاكل المنخفض، وغير الملتزمين دينياً أو حتى المتعصبين دينياً وغير المتفهمين لحقوق الزوجات، الذين في الغالب يع
صحية نفسية بالدرجة األولى وعضوية بالدرجة الثانية، وينخفض مستوى العنف عند تمكين الزوجات من خالل العمل والمساهمة 

  .   في اإلنفاق األسري
 من العنف وبناء على النتائج السابقة تم وضع مجموعة من التوصيات التي من الممكن توظيفها في السياسة العامة في المملكة للحد

  .ضد الزوجات وحماية األسرة

  . العنف ضد الزوجة، العنف األسري، العنف في الريف األردني : الكلمات الدالة

  
  المقدمة

  
بينت العديد من الدراسات أن ظاهرة العنف ضد 

ظاهرة عالمية تختلف اشكالها باختالف مستوى ، الزوجات
ر في مجتمعات التقدم بين الدول، فهي أكثر انتشاراَ بين األس

 ,Oyediran KA (الدول النامية منها في الدول المتقدمة 
 Krantz (، ويتعاظم حجمها بشكل أكبر في األرياف)2005

G, Garcia-Moreno C, 2005( . ظاهرة ت تنامفقد
بلغ حيث ، في األردن بشكل كبيرالعنف ضد الزوجة 

 النساء المعلن عنها ضدمجموع قضايا االعتداءات الجسدية 
إدارة (  حالة1099 ما يقارب 2008-2003في الفترة 

 فالعنف ضد الزوجات ظاهر .)2011حماية األسرة، 
ذكورية أبوية تتجسد بالعالقة غير المتكافئة بين المرأة 
والرجل من خالل سيطرة الرجل على المراءة وإعطاء نفسه 
الحق الشرعي إلهانة الزوجة أو حتى ضربها باعتباره السيد 

من ممتلكاته؛ وله حق التصرف بها كيفما شاء؛ وهي جزء 
منتهكاً بذلك حقوق الزوجات التي أمر اهللا تعالى ورسوله 

@ã†e(الكريم بتكريمها  i@ båà‹Ø@ ‡ÕÜì(1 وأعطاها حقها مثل ،
@ñ‰Üa@(الذي عليها دون أن يميز الرجل عن المرأة  Þrà@ æì

Óì‹É¾bi@æéïÝÈ(2.   

                                                 
  70اآلية  ،ورة اإلسراء س1
 228 ، اآلية سورة البقرة2
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  :جعية اإلطار النظري والدراسات المر1-1
لقد تعددت مفاهيم تعريف العنف ضد الزوجات باختالف 

فقد . التخصصات التي منها التخصصات القانونية واالجتماعية
كل تصرف يؤدي إلى إلحاق األذى : عرفه علماء القانون بأنه

باآلخرين، كاالعتداء البدني أو النفسي كالسخرية واالستهزاء 
لبذيئة التي تحدث تأثيراً وفرض اآلراء بالقوة، وإسماع الكلمات ا

أو ضرراً مادياً أو معنوياً مخالفاً للقانون، ويعاقب عليه القانون، 
و غالبا يصدر من قبل طرف [وهو سلوك يتسم بالعدوانية 

في ] الزوجة[بهدف إخضاع الطرف المعتدى عليه ] الزوج
إطار قوة غير متكافئة مما يسبب في إلحاق أضرار مادية، 

عبد الجواد والطراونة،  ( للفرد أو الجماعة ومعنوية، ونفسية
ولقد عرف علماء االجتماع مفهوم العنف ضد المرأة ). 2004
أحد أنماط السلوك العدواني الذي ينتج عن وجود عالقات : بأنه

غير متكافئة في إطار نظام تقسيم العمل بين الرجل والمرأة 
كانة داخل األسرة؛ وما يترتب على ذلك من تحديد ألدوار وم

كل فرد من أفراد األسرة وفقاً لما يمليه النظام االقتصادي 
  ).2002العسالي، . (واالجتماعي السائد في المجتمع

( لقد تعددت أشكال أو أنواع العنف الممارس ضد الزوجات 
2002J Richardson, et al. ,(  إال أن أكثرها وضوحاً لدى 
 القوة الجسدية العنف الجسدي، الذي يعبر عن استخدام: العامة

بشكل متعمد تجاه اآلخرين بهدف إيذائهم وإلحاق أضرار جسيمة 
لهم كاستخدام األيدي أو األرجل أو أي أداة من شانها ترك اثأر 

 , .Peedicayil A, et al (واضحة على  جسد المعتدي عليه 
2004) (Watts C, Zimmerman C., 2002( ، ويعاقب 

ع من العنف، ويسمح للزوجة القانون األردني على هذا النو
 بطلب الطالق على أن تقدم تقرير طبي بواقعة الضرب 

أما العنف الجنسي  فيأخذ عدة أشكال، مثل . )2004، العواودة(
ممارسة الجنس باإلكراه من خالل استخدام القوة البدنية 

أفعال  المشاركة في والتهديدات والتخويف، أو القسري من خالل
 دون مراعاة )Koenig MA et al, 2006 (مهينة جنسية

بينما يشار . لوضعها الصحي أو النفسي أو رغباتها الجنسية
اإلساءة أو االنتقاص من قيمة : للعنف النفسي أو العاطفي بأنه

الشخص أو كرامته، من خالل االستخفاف المستمر به أو إذالله 
ح أو حتى اللوم الدائم له، ويقع أثر هذا العنف على نفسية أو رو

المعنف فتظهر عليه عالمات الحزن والكآبة واالضطرابات 

أما العنف . )Heise L, et al , 1999 (كإعظام النفسية والخرف
محاولة الحد من انخراط الزوجة في المجتمع : االجتماعي فهو

وحرمانها من ممارستها ألدوارها وحقوقها االجتماعية 
في ومكانتها والشخصية، الذي ينعكس سلباً على نموها العاط

االجتماعية، ومن مظاهر العنف االجتماعي منع الزوجة من 
العمل، وحرمانها من زيارة األهل أو األقارب أو األصدقاء 
وعالقتها بالجيران، وحرمانها من اإلدالء برأيها، ومصادرة 

ويعرف البعض العنف . )2008الوريكات، ( أرباحها وأمالكها
 الظروف الصحية المناسبة حرمان المرأة من: الصحي على أنه

لها، وعدم المراعاة الصحة واإلنجابية لها التي تعني قدرة الزوجة 
على الحمل واإلنجاب من غير التعرض لإلمراض النسائية عن 
طريق المراجعات وأخذ اللقاحات الضرورية والتغذية الجيدة 

  ).2004العواودة، (وتنظيم أوقات الحمل 
على عينة ) 2006(الطاهر وتشير الدراسة التي أجرتها 

 زوجة 20 زوجة معنفة و112 زوجة منهن 132مكونه من 
غير معنفة، إلى أن أكثر مظاهر العنف انتشاراً ضد الزوجات 
في األردن كان العنف النفسي، يليه العنف االجتماعي، ثم 
العنف الجسدي، فالعنف المادي، ثم العنف الجنسي وأخيراً 

فتشير إلى أن أكثر ) 2005(لكركي أما دراسة ا. العنف الديني
أشكال العنف الممارس ضد الزوجات في المجتمع األردني كان 

 كل دراسةوتوصلت .  العنف العاطفي والصحي واالقتصادي
وجود عالقة سلبية ذات إلى  )2005(أبو حجلة، والبداينة  من

داللة إحصائية بين الرضا عن الزواج وجميع أشكال العنف 
 ). ي والجنسي واإلصاباتالجسدي والنفس(

أما عن العنف ضد الزوجات في المجتمع الفلسطيني، فقد 
من اإلناث اللواتي % 90توصلت بعض الدراسات إلى أن 

لإليذاء % 88يسكن طولكرم يتعرضن للعنف االجتماعي، و
كما بينت ). 2004، نباوزو(للعنف الجسدي % 59النفسي، و

مظاهر من أن راقي عن المجتمع الع) 2005(دراسة العادلي 
مادياً ومعنوياً : في المجتمع العراقي كانالعنف ضد المرأة 

، فمن المظاهر المادية )العنف الجسدي والنفسي والجنسي(
الضرب والحرق والقتل واالغتصاب والحرمان من : للعنف

نفي : الحق المالي أو المصلحي، ومن المظاهر المعنوية للعنف
الكرامة واالعتبار واإلقصاء عن األمن والطمأنينة والحط من 

 جميعوتُستخدم . الدور والوظيفة واإلخالل بالتوازن والتكافؤ
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الوسائل المتاحة لتحقيق ذلك من الشتم واإلهانة والتحقير 
  واإلساءة والحرمان والتهديد والتسلّط واإليذاء والتصفية الجسدية
وقد أشارت بعض الدراسات عن المجتمع األردني إلى 

قة طردية بين معدل حجم األسرة مع مستوى العنف وجود عال
من األسرة األردنية التي % 49.5الواقع بداخلها، مشيرة إلى أن 

أفراد، ) 9-5(يقع بداخلها عنف أسري يتكون عدد إفرادها من 
فقد بغلت نسبة ) 4-1(أما األسرة التي يبلغ عدد إفرادها من 

لمستوى ووجود عالقة عكسية بين ا%. 30.6العنف فيها 
 كان 2001التعليمي ألطراف قضايا العنف األسري، ففي عام 

من مرتكبي العنف األسرية من الذين مستواهم % 62.2
ممن يحملون الدبلوم % 11.65التعليمي اإلعدادية، و

من ضحايا االعتداءات من % 78.5، كما أن سوالبكالوريو
ا كانو% 4.6الذي مستواهم التعليمي دون اإلعدادية، مقابل 

. )2004أمل، ، العواودة( يحملون المؤهالت الجامعية والدبلوم 
 بوجود فروق ذات )2006(  دراسة الطاهروتؤكد هذه النتيجة

داللة إحصائية في أشكال العنف تعزى إلى متغيرات مستوى 
التعليم والعمل، حيث اتضح أن أكثر أشكال العنف انتشاراً ضد 

تعليمي اإلعدادي فما دون، النساء كانت عند اللواتي مستواهن ال
أبو حجلة، كما تشير دراسة كل من  .وعند غير العامالت

 لمرتكبي جرائم العنف الفئات العمرية إلى أن )2005( والبداينة
 بنسبة )19-30( تركز بمرحلة الشبابت ضد المرأة كانت

 تركزت الفئة العمرية للضحايا بمرحلة الشباب أيضاو .73%
كانت نسبة الجرائم التي حدثت في  و،%59 بنسبة 28-18)(

 عن الجرائم بلغ  أما نسبة االمتناع عن التبليغ،%73المنزل 
، وتنوعت أسباب عدم اإلبالغ بالمحافظة على السمعة %81
، وحرصا على 25% ، والمحافظة على كيان األسرة%31

، %8غ ، وعدم األيمان بجدوى اإلبال18%التقاليد والعادات 
ة سلبية بين الرضا عن الزوج ومدى كما تبين وجود عالق

تعرض الزوجة أو مشاهدتها للعنف خالل مرحلة الطفولة، 
 شهر، والخالفات 12وتعرض الزوجة للعنف خالل آخر 

 . األسرية
   مشكلة الدراسة1-2

أشارت بعض الدراسات الدولية أن للعنف ضد المرأة 
، جذوره الثقافية التي تتمثل بالذكورية األبوية عند الرجال

باختالف المستوى التعليمي، والوضع االقتصادي لألسرة، 

 ,UNICEF (والعرق، ومستوى االلتزام بالمعتقدات الدينية 
2000( ) Robinson GE., 2003( فكثير من حاالت العنف ،

الموجهة ضد الزوجات في المجتمع األردني ال يتم االفصاح 
سرية، عنها ألسباب اجتماعية تتعلق بخصوصية العالقات األ

وتستر الزوجات على ما يقع عليهن من عنف، وشعورهن 
بالخزي والعار ألن المجتمع يحملهن المسؤولية لما يقع عليهن 
 من عنف من قبل أزواجهن سواء أكان ذلك بوعي أو بدونه

، لذا فإن مستوى العنف أو نسبة )2005أبو حجلة، والبداينة، (
يفي بشكل خاص غير النساء المعنفات في المجتمع األردني والر

من % 45واضحة أو دقيقة فبعض الدراسات ادعت أن 
أبو العزة، (الزوجات في المجتمع األردني تعرضن للعنف 

في المقابل ذهبت بعض الدراسات في نتائجها إلى أن ). 2000
أسباب العنف ضد الزوجة يتمثل في ضعف البناء األسري 

)family structure( والزواج غير المتكافئ ،) ،العامري
، وكبر حجم األسرة، )2005أبو حجلة، والبداينة، () 1998

وانخفاض المستوى التعليمي عند الزوجين، وضعف الوازع 
الديني، والظروف االقتصادية ألسرة، وسن احد الزوجين أو 

 Koenig MA, et)  (Karaoglu L, et al, 2005)كالهما 
al. , 2006)   (SM, 2005) (Bates LM, et al , 2004).  

إن عظم هذه القضية بحد ذاتها، واالختالف في نتائج 
الدراسات العالمية والمحلية حول حجم وسبب الظاهر في 
المجتمع األردني وندرته عن المجتمع الريفي األردني، كون 
المشكلة البحثية حول التساؤل عن النسبة الحقيقية لظاهرة 

صائص العنف ضد الزوجات في الريف األردني؟ وهل لخ
المستوى االقتصادي، (الزوجين الديمغرافية واالجتماعية 

والتعليمي، والسن، والحالة العملية للزوجين، ونوع وطبقة 
له عالقة بمستوى ) السكن، والحالة الدينية، وتنشئة الزوج

ارتكاب الزوج للعنف ضد زوجته من عدمه؟ أم أن األمر 
رافية يتعلق بثقافة المجتمع وليس للمتغيرات الديمغ

  . واالجتماعية عالقة به؟
  
 : أهمية الدراسة1-3

إن دراسة العنف األسري في المجتمع األردني وخاصة 
العنف ضد الزوجة في الريف األردني، وتكوين قاعدة 
للمعلومات تكون األساس في تشكيل القاعدة المعرفية، واللبنة 
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ي األساسية في تخطيط البرامج التوعية التي تهتم بزيادة الوع
األسري المتعلقة بقضايا العنف والتصدي لها بطريقة ودية 
تحافظ على كيان األسرة وتماسكها، واالستفادة من البيانات 
المجمعة في مجال البحوث النظرية والتطبيقية كون أهمية 

  .خاصة لهذه الدراسة
  
 :أهداف الدراسة 1-4

  :أجريت هذه الدراسة بهدف 
ي الريف التعرف على نسبة الزوجات المعنفات ف -1

 األردني التابع لألغوار الوسطى
التعرف على أشكال ونسب العنف المختلفة  -2

الموجهة ضد الزوجات في الريف األردني التابع لألغوار 
 الوسطى 

تحديد المتغيرات االجتماعية والديمغرافية للزوجين  -3
 . ذات العالقة بارتكاب العنف ضد الزوجات

  

  : الطرق اإلحصائية 1-5
دارسة تم استخدام طرق اإلحصاء لتحقيق أهداف ال

فلبيان الخصائص . الوصفي واالحصاء االستداللي
االجتماعية واليديموغرافية لعينة الدراسة تم استخدام طرق 
االحصاء الوصفي ، ومن ثم التعرف على نسبة الزوجات 
المعنفات وعلى أشكال ونسب العنف المختلفة في عينة 

باط كندال للمتغيرات كما تم استخدام معامل ارت. الدراسة
، واختبار Kendall's tau_b Correlations الترتيبية

 وتحليل أقل One Way ANOVAتحليل التباين األحادي 
 Multiple  في المقارنات البعديةLSDالفروقات المعنوية 

Comparisons لإلجابة عن تساؤالت الدراسة.  
  
  :مجتمع الدراسة وعينة الدراسة 1-6

 من النساء المتزوجات في لوائي يتكون مجتمع الدراسة
أنظر إلى (دير عال والشونة الجنوبية من األغوار الوسطى 

 بشكل عام وممن نمن مختلف مناطق اللوائيي) 1الخارطة 
  .وقع عليهن العنف أو لم يقع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  3منطقة الدراسة: 1الخارطة 
                                                 

  صممت من قبل فريق البحث: المصدر 3
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لقد تم اتباع أسلوبين في تحديد عينة الدراسة، حيث تم 
االعتماد على العينية التناسبية في سحبها من جميع تجمعات 
منطقة الدراسة، ومن ثم اعتماد اسلوب العينة العشوائية 
المنتظمة في سحب األسر من كل تجمع، من خالل االستعانة 

 والرجوع إلى سجالت 2004باطار التعداد السكاني للعام 

ات دائرة اإلحصاء(وخرائط المساكن في منطقة الدراسة 
، وبالتالي تم حصر حجم عينة الدراسة ب )2006العامة، 

 زوجة من مختلف مناطق لواء دير عال ولواء الشونة 212
  ).1أنظر الجدول (الجنوبية التابع لمنطقة األغوار الوسطى 

  
  .حجم العينة المسحوب من مجتمع األغوار الوسطى بالطريقة التناسبية : 1جدول 

 التجمع للواءا العينة المسحوبة السكان
 المجموع االناث الذكور

متوسط حجم 
 االسرة

عدد األسر 
 لعددا % المقدر

 12 %6 963 5.6 5360 2642 2718 دير عال
 18 %9 1434 5.7 8156 4015 4141 الطوال الجنوبي

 8 %4 652 5.4 3487 1685 1802 معدي
 15 %7 1187 6.1 7240 3510 3730 ضرار

 4 %2 330 5.4 1790 840 950  مثلث العارضة
 2 %1 181 6.2 1121 537 584 داميا

 9 %4 709 6.4 4527 2286 2241 الطوال الشمالي
 6 %3 476 6.7 3184 1561 1623 خزمة
 6 %3 463 6.0 2788 1350 1438 الدباب
 8 %4 613 5.9 3628 1799 1829 الرويحة
 2 %1 124 5.1 633 323 310 نابو الزيغا

 4 %2 294 6.6 1936 938 998 ظهرة الرمل
 14 %6 1080 5.7 6132 2605 3527 البالونة
 4 %2 307 5.1 1567 538 1029 غور كبد

 6 %3 438 6.6 2882 1430 1452 ميسرة فنوش

 دير عال

 1 %1 92 5.7 529 191 338 مثلث المصري
 7 %3 558 7.4 4113 1820 2293 الشونة الجنوبية
 10 %5 830 5.5 4549 2133 2416)السكنه(الشونة الجديدة 

 22 %10 1718 5.6 9592 4398 5194 الكرامة
 18 %8 1410 6.7 9396 4578 4818 الروضة
 12 %6 953 5.2 4988 2144 2844 الرامة
 5 %3 433 5.0 2147 984 1163 الكفرين

 14 %7 1116 6.0 6650 3265 3385 جوفة الكفرين

الشونة الجنوبية

 6 %3 459 9.6 4385 1698 2687 سويمة
 212 %100 16820 6.0 100780 47270 53510  المجموع
  .البيانات ألولية إلطار العينة، المملكة األردنية الهاشمية). 2011(دائرة اإلحصاءات العامة : المصدر
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   أداة الدراسة 3-3
قابلة الشخصية بواسطة اعتمدت الدراسة على أداة الم

االستبانة المخصصة لجمع المعلومات المطلوبة، وقد طورت 
لتناسب وأهداف الدراسة باالعتماد على الدراسات السابقة  في 
موضوع البحث والمالحظات الذاتية باإلضافة إلى القراءات 
النظرية عن الموضوع ، وقد عرضت االستبانة على مجموعة 

لهيئة التدريسية في قسم علم االجتماع من المحكمين من أعضاء ا
في كل من الجامعة األردنية وجامعة مؤتة وجامعة نايف للعلوم 

وتكونت أداة . األمنية، للتأكد من مالمتها لموضوع الدراسة
، حيث اشتمل الجزء األول على البيانات نالدراسة من جزئيي

: األولية عن الخصائص الديمغرافية واالجتماعية للزوجين وهي
العمر، والمستوى االقتصادي، والمستوى التعليمي، وعدد أفراد 
األسرة، والحالة الصحية للزوجين، والحالة الوظيفية، ونوع 

أما الجزء الثاني . وطبيعة السكن، وتنشئة الزوج، والحالة الدينية
فقد تكون من خمس مجموعات موزعة على أربع وثالثون فقرة 

والمادي، االجتماعي، عاطفي، وتقيس أشكال العنف النفسي، وال
: والجسدي، والجنسي، وقد توزعت بين قيمتين احتماليتين هي

) 1(للواتي لم يمارس ضدهن العنف من قبل األزواج، و) 0(
  .للواتي مورس ضدهن العنف

   عرض النتائج4
سيتناول هذه الجزء عرضاً لنتائج الدراسة المتعلق 

 .باإلجابة على أسئلتها
 الذي تعرضن له الزوجات في الريف  أشكال العنف4-1

  األردني
سيتم في هذا الجزء مناقشة مستويات العنف المختلفة 

  .التي تعرض له الزوجات في الريف األردني
 نسبة الزوجات اللواتي تعرضن للعنف العاطفي 1- 4-1

  من قبل أزواجهن في الريف األردني 
ثر  إلى أن أك1توصلت نتائج الدراسة المبينة في الجدول 

أنوع العنف الذي تعرضن له الزوجات في منطقة الدراسة كان 
من الزوجات في عينة % 44العنف العاطفي، حيث اشارت 

وقد كان أعلى أشكال . الدراسة إلى تعرضهن للعنف العاطفي
من الزوجات الطاعة القصرية لكالم % 84هذا العنف عند 
التعرض للشتم من قبل الزوج، وعند % 57الزوج، وعند 

من % 42جعل الزوجة تفقد الثقة بنفسها، حيث تجد % 47
الزوجات أن أزواجهن ال يبدوا اإلعجاب بهن، ويرددوا دائماً 

منهن أن أزواجهن % 38أنهم نادموا بالزواج بهن، وترى 
  .  يعاملهن كخادمات لألبناء وله، وال يحترمهن أمام أطفالهن

  
 سبي حسب درجة تعرض الزوجات للعنف العاطفي من قبل أزواجهن في الريف األردنيالتوزيع الن: 2جدول 

  الفقرة لم يتعرضن للعنف تعرضن للعنف
 النسبة العدد النسبة العدد

 %16 34 %84 178 لكالمه مطيعا دائما أكون إن يريدني
 %43 92 %57 120 زوجي قبل من للشتم أتعرض
 %53 112 %47 100 بالنفس الثقة يفقدني

 %58 122 %42 90 يف إعجابه يبدي ال
 %58 124 %42 88 مني الزواج على نادم انه يسمعني دائما

 %62 131 %38 81 بناؤه وال له كخادمة يعاملني
 %62 131 %38 81 أطفالي إمام يحترمني ال

 %71 150 %29 62 األهل زيارة من يمنعني
 %53 112 %47 100 العاطفي العنف

 %56 119 %44 93  سابي الموزونالوسط الح
  



،אא א   2012، 3العدد ، 5المجلّد מ

-417- 

 نسبة الزوجات اللواتي تعرضن للعنف 2- 4-1
  االجتماعي من قبل أزواجهن في الريف األردني 

وجاء في المرتبة الثانية من حيث نسبة الزوجات 
المعنفات من قبل أزواجهن في الريف األردني العنف 

من الزوجات أنهن قد % 33االجتماعي، حيث اشار 
كل من أشكال العنف االجتماعي من قبل تعرضن لش

من الزوجات لمراقبة جميع % 50ازواجهن، فقد تعرضت 

من الزوجات أن أزواجهن نسخة % 46تصرفاتهن، وتجد 
من األزواج بتسفيه رأي % 42عن والدهم، حيث يقوم 

زوجاتهم أمام الناس بل ويلجأ إلى ضرب زوجته إلثبات 
واجهن يحرمهن من من النساء أن أز% 32رجولته، وبينت 

يحرمن من % 28المشاركة في المناسبات االجتماعية، و
  . يحرمن من حق العمل% 21زيارة أهلهن، و

  
 التوزيع النسبي حسب درجة تعرض الزوجات للعنف االجتماعي من قبل أزواجهن في الريف األردني : 3جدول 

  الفقرة لم يتعرضن للعنف  تعرضن للعنف
 النسبة العددالنسبة العدد

 %50 106 %50 106 تصرفاتي جميع يراقب
 %54 114 %46 98 والده عن نسخة زوجي إن اعتقد

 %58 122 %42 90 رجولته ليثبت زوجي يضربني
 %58 123 %42 89 الناس مامأ رأيي يسفه دائما
 %67 143 %33 69 أسرته داخل لحالتي مشابهة حاالت توجد

 %68 145 %32 67 االجتماعية المناسبات في لمشاركةا من يحرمني
 %72 153 %28 59 األهل زيارة من يحرمني
 %79 167 %21 45 العمل في حقي من يحرمني
 %63 134.1 %37 77.9 االجتماعي العنف

 %67 143 %33 69  الوسط الحسابي الموزون

 نسبة الزوجات اللواتي تعرضن للعنف الجنسي 3- 4-1
  واجهن في الريف األردني من قبل أز

وفي المرتبة الثالثة من حيث نسبة الزوجات المعنفات 
من قبل أزواجهن في الريف األردني جاء العنف الجنسي 

من الزوجات للعنف الجنسي، حيث % 30حيث تعرضت 
 من نابية أللفاظ من الزوجات أنهن يتعرضن% 39اشارت 

 أن منهن% 37أزواجهن أثناء المعاشرة، وصرحت  قبل
أزواجهن ال يراعون الخصوصية التي تتعلق بالحياة الزوجية 

من األزواج ال يراعون الحالة الصحية % 32بينهم، كما أن 
من األزواج أسلوب هجر الزوجة % 28للزوجة، ويستخدم 

من األزواج الزوجات % 16للضغط عليهن، حيث يجبر 
 .  على المعاشرة المنحرفة معهم

  
  
  
  
  
  



  دوخي الحنيطي وأماني العساف...                                                                                                     قياس مستوى العنف

-418- 

 التوزيع النسبي حسب درجة تعرض الزوجات للعنف الجنسي من قبل أزواجهن في الريف األردني : 4جدول 
 لم يتعرضن للعنف  تعرضن للعنف

  الفقرة
 النسبة العددالنسبة العدد

 %61 129 %39 83  أثناء المعاشرةزوجي قبل من نابية أللفاظ أتعرض
 %63 133 %37 79 لحياة الزوجيةال يراعي الخصوصية التي تتعلق با

 %68 145 %32 67 الصحية حالتي يراعي ال
 %72 152 %28 60 زوجي قبلي من للهجر  أتعرض
 %84 178 %16 34 منحرفة بأساليب زوجي يعاشرني
 %70 147.4 %30 64.6 الجنسي العنف

 %71 150 %29 62  الوسط الحسابي الموزون

رضن للعنف المادي  نسبة الزوجات اللواتي تع4- 4-1
  والصحي من قبل أزواجهن في الريف األردني 

أما في المرتبة الرابعة من حيث األهمية، جاء العنف 
من الزوجات، فقد % 30المادي والصحي حيث تعرضت له 

من الزوجات بأنهن يتحمل النفقات الخاصة % 45بينت 
من األزواج ال يوفرون حتى المأكل % 30بهن، بل إن 

 أثاث تكسير من األزواج إلى% 37ألسرة، ويلجأ والملبس ل
من األزواج % 30، حيث يستولي الغضب في حالة المنزل

من األزواج % 22على راتب وميراث الزوجة، بل ويقوم 
ومع كل ما ذكر . بإجبار زوجاتهم على اإلنفاق على أهله

من األزواج يمنع زوجاتهم من زيارة % 18سابقاً فإن 
  .رضالطبيب في حالة الم

  
 التوزيع النسبي حسب درجة تعرض الزوجات للعنف المادي من قبل أزواجهن في الريف األردني : 5جدول 

 لم يتعرضن للعنف  تعرضن للعنف
  الفقرة

 النسبة العددالنسبة العدد
 %55 117 %45 95 بنفسي الخاصة نفقاتي أتحمل
 %63 134 %37 78 غضبال عند المنزل أثاث بتكسير يقوم
 %70 148 %30 64 المناسب والملبس المأكل لي يوفر ال

 %71 150 %29 62 بأول أوالً ميراثي او راتبي على يستولي
 %78 166 %22 46 أهله على اإلنفاق على يجبرني
 %82 173 %18 39 الطبيب زيارة من يمنعني
 %70 148.6 %30 63.4  والصحيالمادي العنف

 %74 156 %26 56  سابي الموزونالوسط الح

 نسبة الزوجات اللواتي تعرضن للعنف الجسدي 5- 4-1
  من قبل أزواجهن في الريف األردني 

وفي المرتبة األخيرة من حيث األهمية، جاء العنف 

من الزوجات، فقد بينت % 26الجسدي حيث تعرضت له 
من الزوجات بأنهن تعرضن للضرب من قبل الزوج، % 50

منهن تعرضن للضرب وهن حوامل، واستخدم % 24بل إن 
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من األزواج الكي والحرق ومحاولة الخنق اثناء % 17
من % 37ضرب الزوجة واستخدام العنف معها، كما يقوم 

من الزوجات % 20األزواج بقلب مائدة الطعام، لذا فإن 
  .حاولن االنتحار للتخلص من العذاب الذين يعشن فيه

  
 التوزيع النسبي حسب درجة تعرض الزوجات للعنف الجسدي من قبل أزواجهن في الريف األردني : 6جدول 

  الفقرة لم يتعرضن للعنف  تعرضن للعنف
 النسبة العددالنسبة العدد

 %50 106 %50 106 زوجي قبل من للضرب أتعرض
 %63 134 %37 78 الطعام مادة على يقلب ما كثيرا

 %76 162 %24 50 حامل ناوأ للضرب أتعرض
 %80 169 %20 43 االنتحار أحاول ما كثيرا

 %83 175 %17 37 الخنق ومحاولته والحرق للكي أتعرض
 %70 149.2 %30 62.8 الجسدي العنف

 %74 156 %26 56  الوسط الحسابي الموزون

  نسبة الزوجات المعنفات في الريف األردني 6- 4-1
  التابع لألغوار الوسطى

جابة على سؤال الدراسة المتعلق بالنسبة الحقيقية لإل
لظاهرة العنف ضد الزوجات في الريف األردني، توصلت 
الدراسة إلى أن النسبة المئوية للمتوسط المرجح لجميع 

العنف النفسي، والعاطفي، (أشكال العنف المختلفة 
الذي تعرضن ) والمادي، والجسدي، والجنسياالجتماعي، و

  %.32 بلغ له الزوجات قد
   خصائص عينة الدراسة 4-2
 لمجتمع عينة خصائص الديموغرافية ال1- 4-2

  الدراسة وعالقتها بالعنف األسري
 الخصائص الديمغرافية لعينة 7تبين النتائج في الجدول 

الدراسة، حيث تشير إلى أن متوسط أعمار األزواج في عينة 
ت  سنة، كان9.4 سنة بانحراف معياري 40.3الدراسة بلغ 

هذه النتيجة متقاربة عند كل من األزواج الذين يستخدمون 
العنف ضد زوجاتهم والذين ال يستخدمون العنف ضد 

 35.2وبلغ متوسط عمر الزوجة في عينة الدراسة . زوجاتهم

 سنوات، وقد كانت متقاربة بين كل 8سنة بانحراف معياري 
من الزوجات اللواتي مورس ضدهن العنف من قبل األزواج 

  .لزوجات اللواتي لم يمارس ضدهن عنف من قبل األزواجوا
 6 أما متوسط حجم األسرة فقد بلغ في عينة الدراسة 

 فرداً، كانت متقاربة عند كل 2.1أفراد بانحراف معياري 
من أسر الزوجات اللواتي مورس عليهن عنف واللواتي لم 

  .يمارس عليهن عنف من قبل الزوج
 أن 7تبين نتائج الجدول وبالنسبة للمستوى التعليمي ف

المستوى التعليمي للزوج الذي يمارس العنف ضد زوجته 
عند الذين ال % 9، مقابل %33األساسي عند حوالي : كان

، مقابل %15يمارسون العنف، والدبلوم المتوسط فأعلى عند 
وكان المستوى . عند الذين ال يمارسون العنف% 37

اتي يمارس ضدهن اللو% 10التعليمي األمية عند الزوجة، 
عند اللواتي ال يمارس ضدهن العنف، % 3.5العنف مقابل 

وكانت نسبة المعنفات اللواتي مستواهن التعليمي الثانوي 
  .عند غير المعنفات% 58مقابل حوالي % 30حوالي 
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  . لمجتمع عينة الدراسةخصائص الديموغرافيةال: 7جدول 
  غيرفئات المت  المتغير لمجمل عينة الدراسة ألسر النساء غير المعنفات ألسر النساء المعنفات

  )%(  العدد  )%(  العدد  )%(  العدد
21  - 30  8  12.1  19  13.3  27  12.9  
31  - 40  29  43.9  65  45.5  94  45.0  
41  - 50  20  30.3  33  23.1  53  25.4  
51  - 60  7  10.6  25  17.5  32  15.3  
61  - 70  2  3.0  1  0.7  3  1.4  

    40.3    40.2    40.1  الوسط الحسابي

  )سنة(الفئة العمرية للزوج 

    9.4    9.3    9.6 واالنحراف المعياري
21  - 30  23  33.8  55  38.2  78  36.8  
31  - 40  30  44.1  57  39.6  87  41.0  
41  - 50  13  19.1  27  18.8  40  18.9  
51  - 60  1  1.5  5  3.5  6  2.8  
61  - 70  1  1.5  0  0.0  1  0.5  

   35.2  35.2  35  الوسط الحسابي

 )سنة(الفئة العمرية للزوجة 

    8    8.1    7.8 واالنحراف المعياري
1  - 2  4  5.9  17  12.1  21  10.1  
3  - 6  51  75.0  95  67.9  146  70.2  
7  - 10  13  19.1  25  17.9  38  18.3  
11  - 14  0  0.0  3  2.1  3  1.4  

  10.1  21  12.1  17  5.9  4  غير مبين
    6    6.03    5.9  الوسط الحسابي

  )فرد(حجم األسرة 

    2.1    2.3    1.6 واالنحراف المعياري
  7.1  15  4.2  6  13.4  9  أمي
  3.8  8  0.0  0  11.9  8  ملم
  16.6  35  9.0  13  32.8  22  أساسي
  42.7  90  50.0  72  26.9  18  ثانوي

  المستوى التعليمي للزوج

  29.9  63  36.8  53  14.9  10  دبلوم متوسط فأعلى
  5.7  12  3.5  5  10.3  7  أمية
  0.9  2  0.0  0  2.9  2  ملمة
  25.0  53  16.0  23  44.1  30  أساسي
  48.1  102  57.6  83  27.9  19  ثانوي

  المستوى التعليمي للزوجة

  20.3  43  22.9  33  14.7  10   فأعلىدبلوم متوسط
عض البيانات المفقودة ربما ال تساوي بعض الفقرات لهذا العدد،  فرد، ولكن نظراً لوجود ب212بلغ حجم العينة الكلية : مالحظة*

  .حيث تم حساب األهمية النسبية بعد استبعاد البيانات المفقودة
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هل يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مستويات 
العنف المختلفة الممارسة ضد الزوجات من قبل األزواج 

  تعزى للمتغيرات الديمغرافية للزوجين؟
ابة عن هذا التساؤل تم استخدام معامل ارتباط ولإلج

Kendall's tau_b Correlations للمتغيرات الترتيبية 
 باعتباره االختبار المناسب الذي 8الواردة نتائجه في الجدول 
حيث تبين وجود عالقة طردية . يجيب على هذا التساؤل

بين مستوى ) α≥0.05(ذات دالله إحصائية عند مستوى 
في الممارس ضد المرأة مع المستوى العمري العنف العاط

لكل من الزوجين، ومتوسط حجم األسرة، وعالقة عكسية 
  .مع المستوى التعليمي للزوجين) α≥0.01(ومعنوية عند 

وهذه النتيجة تشير إلى أن مستوى العنف العاطفي 
الممارس ضد الزوجات يرتفع كلما زاد عمر كال الزوجين 

المتعلمين بشكل أكبر من غير وحجم األسرة، وينخفض عند 
  . المتعلمين

أما المتغيرات الديمغرافية ذات العالقة المعنوية 
بمستويات العنف االجتماعي والمادي والجسدي والجنسي 
الممارس ضد الزوجات من قبل االزواج فقد تبين وجود 

بينها مع ) α≥0.01(عالقة عكسية ذات داللة معنوية عند 
ين، وهذه النتيجة تشير أيضاً إلى المستوى التعليمي للزوج

ارتفاع مستويات العنف المختلفة كلما انخفض المستوى 
  .التعليمي للزوجين

  
 اختبار االرتباط للعالقة بين الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة ومستويات العنف المختلفة : 8جدول 
الخصائص 
 الديموغرافية

 العام المستوى
 لعنفل

 العنف
 العاطفي

 العنف
 االجتماعي

 العنف
 المادي

 العنف
 الجسدي

 العنف
 الجنسي

 -0100. -0150. 0.027 -0050.  **0.204 0.026 الزوج عمر فئة
 -0020. -0080.  -0380. -0010.  *0.149 0.009 الزوجة عمر فئة
 -0220. 0.064 0.044 0.060  *0.132 0.037 األسرة حجم فئة

 ميالتعلي المستوى
 للزوج

.378**0-  .383**0-  .429**0-  .364**0-  .391**0-  .279**0-  

 التعليمي المستوى
 للزوجة

.295**0-  .289**0-  .378**0-  .310**0-  .258**0-  .249**0-  

  α≥ 0.01معنوية عند  مستوى داللة ** 
  α≥ 0.05معنوية عند  مستوى داللة * 
  

قتها االقتصادية لعينة الدراسة وعالخصائص  ال2- 4-2
  بالعنف األسري

 إلى الوضع االقتصادي لدى 9تشير البيانات في الجدول 
األسرة، حيث بلغ متوسط دخل األسرة الشهري في عينة 

 ديناراً، 286.4 دينار بانحراف معياري 412الدراسة حوالي 
وكان عند أسر الزوجات التي مورس ضدهن العنف من قبل 

 دينار، 190اري  دينار بانحراف معي323األزواج حوالي 
وعند أسر الزوجات التي لم يمارس ضدهن العنف حوالي 

  .   دينار452

وقد كانت الحالة العملية للزوجة في عينة الدراسة مفصلة 
تعمل في مشاريع ، و%60كالتالي، ربة بيت عند حوالي 

% 37 عند خارج المنزل، وتعمل %2.8 عند داخل البيت
رس ضدهن العنف كانت عند النساء اللواتي مو. منهن

  .تعمل خارج المنزل% 24ربة بيت، و% 74حوالي 
منهم موظفين، % 57أما الحالة العملية للزوج فقد كانت 

يعملون بأعمال حرة، بينما بلغت نسبة المتعطلين % 28و
وقد بلغ معدل البطالة عند األزواج %. 14.6عن العمل 

% 7.6، مقابل %29الذين يمارسون العنف ضد زوجاتهم 
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كما أن حوالي .  الذين ال يمارسون العنف ضد الزوجاتعند
من األزواج الذين يمارسون العنف ضد زوجاتهم % 34

عند األزواج الذين ال % 68يعملون موظفين، وفي المقابل 
 .يمارسون العنف ضد زوجاتهم

  
 االقتصادية لمجتمع عينة الدراسةخصائص ال : 9جدول 

ألسر النساء 
  المعنفات

ألسر النساء غير 
  المعنفات

لمجمل عينة 
  ات المتغيرفئ  المتغير  الدراسة

  )%(  العدد  )%(  العدد  )%(  العدد
  37.9  80  30.6  44  53.7  36  250أقل من 

250 – 500  26  38.8  53  36.8  79  37.4  
501 – 1000  5  7.5  45  31.3  50  23.7  

  0.9  2  1.4  2  0.0  0   دينار1000أكثر من 
    411.9    451.8    322.7  الوسط الحسابي 

دينار (فئة الدخل الشهري لألسرة 
  )شهر/أردني

    286.4    312.6    190.4  واالنحراف المعياري
  59.9  127  53.5  77  73.5  50  ربة منزل

تعمل في مشاريع 
  داخل البيت

  الحالة العملية للزوجة  2.8  6  2.8  4  2.9  2

  37.3  79  43.8  63  23.5  16  موظفة خارج المنزل
  57.1  121  68.1  98  33.8  23  موظف

  الحالة العملية للزوج  14.6  31  7.6  11  29.4  20  عاطل عن العمل
  28.3  60  24.3  35  36.8  25  أعمال حرة

 العدد،  فرد، ولكن نظراً لوجود بعض البيانات المفقودة ربما ال تتساوي بعض الفقرات لهذا212بلغ حجم العينة الكلية : مالحظة* 
  .حيث تم حساب األهمية النسبية بعد استبعاد البيانات المفقودة

  
هل يوجد عالقة أو فروق ذات داللة إحصائية بين 
مستويات العنف المختلفة الممارسة ضد الزوجات من قبل 

  األزواج تعزى للخصائص االقتصادية لدى الزوجين؟
ولإلجابة عن هذا التساؤل حول العالقة بين مستوى 

دخل الشهري لألسرة مع معدالت العنف الممارسة ضد ال

الزوجات من قبل األزواج، توصل اختبار معامل ارتباط 
Kendall's tau_b Correlations الواردة نتائجه في 

 وجود عالقة عكسية ذات دالله إحصائية عند 10الجدول 
بين مستويات العنف المختلفة الممارس ) α≥0.01(مستوى 

  .دل دخل األسرةضد المرأة مع مع
  

 اختبار االرتباط للعالقة بين معدل الدخل األسري لعينة الدراسة ومستويات العنف المختلفة من قبل األزواج : 10جدول 
 الجنسي العنف الجسدي العنف المادي العنف االجتماعي العنف العاطفي العنف للعنف العام المستوى
.269**0  .247**0-  .351**0-  .313**0-  .310**0-  .200**0-  

  α≥ 0.01معنوية عند  مستوى داللة ** 
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والختبار الفروق في مستويات العنف الممارس ضد 
الزوجات باختالف الحالة العملية للزوجة تم استخدام أسلوب 

 للمتغيرات الرتبية One Way ANOVAتحليل التباين الفردي 
اعتباره االختبار المناسب لهذا  ب11الواردة نتائجه في الجدول 

وقد تبين وجود فروق ذات دالله إحصائية . النوع من البيانات
بين مستويات العنف المختلفة الممارسة ) α≥0.05(عند مستوى 

  .ضد الزوجة تعزى إلى الحالة العملية للزوجة
 Multiple مصادر الفروقات وللتعرف على

Comparisonsوقات المعنوية  تم استخدام أسلوب أقل الفر
LSD حيث تشير النتائج وجود . 12 المبينة نتائجه في الجدول

في مستويات العنف ) α≥0.05(فروق معنوية عند مستوى 
العاطفي الممارس ضد الزوجات باختالف الحالة العملية 
للزوجة، حيث كان الفرق واضح ولصالح النساء اللواتي يعملن 

كما تبين . هن األقلخارج المنزل حيث كان مستوى العنف ضد
وجود فرق في مستويات العنف االجتماعي والجسدي والجنسي 
الممارس ضد الزوجات ولصالح الزوجات العامالت خارج 
المنزل حيث كان مستوى العنف االجتماعي ضدهن أقل من 

وكان العنف المادي األعلى ضد الزوجات ربات . ربات البيوت
  .   البيوت مقارنة مع العامالت

  
 اختبار تحليل التباين للفروقات في مستويات العنف ضد الزوجات باختالف الحالة العملية للزوجة : 11ول جد

  مصادر االختالف نوع العنف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 F  قيمة 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

 2.832 2 5.664 بين المجموعات
  العاطفي 0.223 209 46.539 داخل المجموعات

  211 52.203 المجموع
12.717  0.000  

 1.575 2 3.151 بين المجموعات
  االجتماعي 0.208 209 43.392 داخل المجموعات

  211 46.542 المجموع
7.588  0.001  

 1.567 2 3.135 بين المجموعات
  المادي 0.182 209 38.073 داخل المجموعات

  211 41.208 المجموع
8.604 0.000  

 0.883 2 1.767 بين المجموعات
  الجسدي 0.189 209 39.441 داخل المجموعات

  211 41.208 المجموع
4.681  0.010  

 0.772 2 1.544 بين المجموعات
  الجنسي 0.203 209 42.324 داخل المجموعات

  211 43.868 المجموع
3.812  0.024  

 0.890 2 1.781 بين المجموعات
 0.212 209 44.408 داخل المجموعات

 ستوىالم
  العام

  211 46.189 المجموع
4.191  0.016  
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 بين الحالة العملية للزوجة LSD ألقل الفروق المعنوية  Multiple Comparisonsاختبار المقارنات البعدية  : 12جدول 
 العنف المختلفةمع مستويات 

 موظفة خارج المنزل تعمل في مشاريع داخل البيت الوسط الحسابي الحالة العملية للزوجة نوع العنف
  0*331. 0.108- 560.  ربة منزل

  العاطفي 0*439.  670.  تعمل في مشاريع داخل البيت
   230.  موظفة خارج المنزل

  0*248.  2590. 430.  ربة منزل
  االجتماعي  0.011-  170.  ي مشاريع داخل البيتتعمل ف

   180.  موظفة خارج المنزل
 0*236.  0*362. 360.  ربة منزل

  المادي 0.127-  000.  تعمل في مشاريع داخل البيت
   130.  موظفة خارج المنزل

  0*171. 0.177-  320.  ربة منزل
  الجسدي 3480.  500.  تعمل في مشاريع داخل البيت

   150.  نزلموظفة خارج الم
 0*172. 1960. 360.  ربة منزل

  الجنسي 0.023-  170.  تعمل في مشاريع داخل البيت
   190.  موظفة خارج المنزل

 0*191. 0600. 390.  ربة منزل
 المستوى العام 1310.  330.  تعمل في مشاريع داخل البيت

   200.  موظفة خارج المنزل
  0.05 معنوي عند مستوى الفرق   *

   
والختبار الفروق في مستويات العنف الممارس ضد 
الزوجات باختالف الحالة العملية للزوج توصلت نتائج تحليل 

 وجود فروق 13الواردة نتائجه في الجدول التباين األحادي 
بين مستويات ) α≥0.01(ذات دالله إحصائية عند مستوى 

العنف المختلفة الممارسة ضد الزوجة تعزى إلى الحالة 
  .عملية للزوجال

 وجود فروق معنوية عند 14وتشير النتائج في الجدول 

في مستويات العنف العاطفي ) α≥0.05(مستوى 
واالجتماعي والمادي والجسدي والجنسي الممارس ضد 
الزوجات باختالف الحالة العملية للزوج، بل كان األزواج 
العاطلين عن العمل األكثر ممارسه للعنف االجتماعي مقارنة 

ع غيرهم من األزواج، حيث كان الفرق واضح لصالح م
الموظفين الذي كان مستوى العنف عندهم أقل من العاطلين 

  . عن العمل وأصحاب األعمال الحرة
  

  
  
  



،אא א   2012، 3العدد ، 5المجلّد מ

-425- 

 اختبار تحليل التباين للفروقات في مستويات العنف ضد الزوجات باختالف الحالة العملية للزوج : 13جدول 

  مصادر االختالف ع العنفنو
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 F  قيمة 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

 4.896 2 9.792 بين المجموعات
  العاطفي 2030. 209 42.411 داخل المجموعات

  211 52.203 المجموع

24.128 
 

.0000 
 

 6.222 2 12.443 بين المجموعات
  االجتماعي 1630. 209 34.099 داخل المجموعات

  211 46.542 المجموع

38.133 
 

.0000 
 

 2.995 2 5.990 بين المجموعات
  المادي 1690. 209 35.218 داخل المجموعات

  211 41.208 المجموع

17.773  .0000 
 

 2.591 2 5.181 بين المجموعات
  الجسدي 1720. 209 36.026 داخل المجموعات

  211 41.208 المجموع

15.029  .0000 
 

 3.132 2 6.264 بين المجموعات
  الجنسي 1800. 209 37.604 داخل المجموعات

  211 43.868 المجموع

17.407 
 

.0000 
 

 2.940 2 5.880 بين المجموعات
 1930. 209 40.308 داخل المجموعات

 المستوى
  العام

  211 46.189 المجموع

15.245 .0000 

  
 بين الحالة العملية للزوج مع LSD ألقل الفروق المعنوية  Multiple Comparisonsاختبار المقارنات البعدية  : 14جدول 

 مستويات العنف المختلفة
 أعمال حرة عاطل عن العمل الوسط الحسابي الحالة العملية للزوج العنفنوع 

 *0.377- *0.518- 260.  موظف
  العاطفي  1410.  770.  عاطل عن العمل

   630.  أعمال حرة
 *0.268- *0.690- 150.  موظف

  االجتماعي  0*422.  840.  عاطل عن العمل
   420.  أعمال حرة

 *0.276- *0.424- 120.  موظف
  المادي  1480.  550.  عاطل عن العمل

   400.  أعمال حرة
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 أعمال حرة عاطل عن العمل الوسط الحسابي الحالة العملية للزوج العنفنوع 
 *0.268- *0.384- 130.  موظف

  الجسدي 1160.  520.  عاطل عن العمل
   0.40  أعمال حرة

 *0.285- *0.432-  150.  موظف
  الجنسي  1470.  580.  عاطل عن العمل

   430.  أعمال حرة
 *0.227- *0.455- 190.  موظف

 المستوى العام  0*228.  650.  عاطل عن العمل
   420.  أعمال حرة

  0.05 معنوي عند مستوى الفرق   *
  

  الصحية ألفراد عينة الدراسةخصائص  ال3- 4-2
من % 74.5، أن 15تبين نتائج الدراسة في الجدول 

األزواج كانت حالتهم الصحية خالية من األمراض، 
لديهم مرض % 10.8لديهم مرض عضوي، و% 14.6و

نفسي، أما حالة الزوج الصحية الممارس للعنف ضد الزوجة 
ريض نفسياً وم% 56كانت خالي من األمراض عند حوالي 

من األزواج الذين % 83، في المقابل كان %34عند حوالي 
ال يمارسون العنف ضد الزوجات ال يعانون من األمراض، 

أما الحالة الصحية . ولم يعاني أياً منهم من مرضاً نفسياً
منهن خالية من األمراض، % 84.4للزوجات فقد كان 

لديهن مرض % 2.4لديهن مرض عضوي، و% 12.7و
من النساء % 7.4وكانت . لديهن إعاقة% 0.5 ونفسي،

اللواتي يعنفن من قبل الزوج لديهم مرض نفسي، ولم يكن 
  . هنالك زوجات من غير المعنفات لديهن مرض نفسي 

من أزواجهن كانوا % 58وأشارت الزوجات إلى أن 
، في  العنف ضد الزوجة فيهامارسييعيشوا في أسر ال 

لذين عاشوا في أسر تمارس المقابل بغلت نسبة األزواج ا
من األزواج % 11.8، كما أن %28.8العنف ضد الزوجة 

من % 55ولكن كان . قد تعرضوا للعنف من قبل أسرهم
األزواج الممارسين للعنف ضد زوجاتهم من أسر تمارس 

منهم للعنف من قبل % 26العنف ضد الزوجات وتعرض 
اج غير من األزو% 77األسرة في الطفولة، في المقابل كان 

الممارسين للعنف ضد زوجاتهم من أسر ال تمارس العنف 
  .   منهم للعنف في الطفولة% 5.6ضد الزوجات تعرض فقط 

من أزواجهن % 50.5وترى الزوجات في العينة أن 
، في المقابل كانت  لحقوق المرأةمون ومتفه دينياًونملتزم

، والملتزمين %29.7نسبة األزواج غير الملتزمين دينياً 
من % 76وكان %. 19وغير المتفهمين لحقوق المرأة 

األزواج غير الملتزمين دينياً تتعرض زوجاتهم للعنف من 
من الملتزمين دينياً والمتفهمين لحقوق % 69قبلهم، كما كان 

  .الزوجة من الذين ال يمارسون العنف ضد زوجاتهم
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 جتمع عينة الدراسةالصحية لمخصائص ال  : 15جدول 
ألسر النساء 
  المعنفات

ألسر النساء  غير 
  المعنفات

لمجمل عينة 
  فئات المتغير  المتغير  الدراسة

  )%(  العدد  )%(  العدد  )%(  العدد
  74.5  158  83.3  120  55.9  38 خالي من االمراض

  14.6  31  16.7  24  10.3  7 مريض عضويا
الحالة الصحية 

  للزوج
  10.8  23  0.0  0  33.8  23  مضطرب نفسيا

  84.4  179  87.5  126  77.9  53  خالي من االمراض
  12.7  27  11.8  17  14.7  10  مريض عضويا
  2.4  5  0.0  0  7.4  5  مضطرب نفسيا

الحالة الصحية 
  للزوجة

  0.5  1  0.7  1  0.0  0  بإعاقةمصاب 
  29.2  61  17.4  25  55.4  36  عائلة تمارس العنف
  12.0  25  5.6  8  26.2  17  عنفتعرض الزوج لل

  تنشئة الزوج
ال يمارس العنف ضد الزوجة في 

  عائلة زوجي
12  18.5  111  77.1  123  58.9  

  50.7  107  69.4  100  10.4  7  ملتزم دينيا ومتفهم لحقوق المرأة
  19.4  41  22.2  32  13.4  9  ملتزم دينيا وغير متفهم

الحالة التدين لدى 
  الزوج

  29.9  63  8.3  12  76.1  51  غير ملتزم
 فرد، ولكن نظراً لوجود بعض البيانات المفقودة ربما ال تساوي بعض الفقرات لهذا العدد، 212بلغ حجم العينة الكلية : مالحظة*

  .حيث تم حساب األهمية النسبية بعد استبعاد البيانات المفقودة
  

هل يوجد فروق ذات داللة إحصائيةً بين مستويات 
الزوجات من قبل األزواج العنف المختلفة الممارسة ضد 

  تعزى للخصائص الصحية لدى الزوجين؟
 

والختبار الفروق في مستويات العنف الممارس ضد 
الزوجات باختالف الحالة المرضية للزوجة، فلقد توصل 

 إلى 16 الواردة نتائجه في الجدول تحليل التباين األحادي
) α≥0.01(وجود فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى 

ستويات العنف المختلفة الممارسة ضد الزوجة تعزى مبين 
  .إلى الحالة المرضية للزوجة

 Multipleمصادر الفروقات وللتعرف على 
Comparisons بين أسلوب أقل الفروقات المعنوية LSD 

 وجود فروق معنوية عند 17المبينة نتائجه في الجدول 
بين مستويات العنف العاطفي ) α≥0.05(مستوى 
ي والمادي والجسدي والجنسي الممارس ضد واالجتماع

الزوجات باختالف الحالة المرضية للزوجة، حيث كان 
الفرق واضح ولصالح األزواج الذين لديهم مرض نفسي فهم 
األكثر عنفاً ضد الزوجات مقارنة مع غير المرضى، كما أن 
المرضى عضوياً كانوا أكثر عنفاً من الناحية العاطفية 

  .رضىمقارنة مع غير الم
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 اختبار تحليل التباين للفروقات في مستويات العنف ضد الزوجات باختالف الحالة الصحية للزوج : 16جدول 

  مصادر االختالف نوع العنف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 F  قيمة 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

 3.642 2 7.284 بين المجموعات
  العاطفي 2150. 209 44.919 داخل المجموعات

  211 52.203 المجموع

16.946 
 

.0000 
 

 3.384 2 6.768 بين المجموعات
  االجتماعي 1900. 209 39.775 داخل المجموعات

  211 46.542 المجموع

17.781 
 

.0000 
 

 1.974 2 3.947 بين المجموعات
  المادي 178. 209 37.260 المجموعاتداخل 

  211 41.208 المجموع

11.070 
 

.0000 
 

 5.442 2 10.884 بين المجموعات
  الجسدي 1450. 209 30.323 داخل المجموعات

  211 41.208 المجموع

37.509 
 

.0000 
 

 4.969 2 9.939 بين المجموعات
  الجنسي 1620. 209 33.929 داخل المجموعات

  211 43.868 جموعالم

30.612 
 

.0000 
 

 5.954 2 11.909 بين المجموعات
 1640. 209 34.280 داخل المجموعات

 المستوى
  العام

  211 46.189 المجموع

36.302 .0000 

  
صحية للزوج مع  بين الحالة الLSD ألقل الفروق المعنوية  Multiple Comparisonsاختبار المقارنات البعدية  : 17جدول 

 مستويات العنف المختلفة

مريض  الوسط الحسابي الحالة المرضية نوع العنف
 عضويا

مضطرب 
 نفسيا

 *0.571- *0.239- 0.34  خالي من االمراض
  العاطفي *0.332-   580.  مريض عضويا
   910.  مضطرب نفسيا

 *0.579- 0.108- 250.  خالي من االمراض
  االجتماعي *0.471-  350.  مريض عضويا
   830.  مضطرب نفسيا

 *0.443- 0.049- 210.  خالي من االمراض
  المادي *394.-  260.  مريض عضويا
   650.  مضطرب نفسيا
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مريض  الوسط الحسابي الحالة المرضية نوع العنف
 عضويا

مضطرب 
 نفسيا

 *0.723-  0290. 190.  خالي من االمراض
  الجسدي *0.752-  160.  مريض عضويا
   910.  مضطرب نفسيا

 *0.698- 0.011- 220.  خالي من االمراض
  الجنسي *0.687-  230.  مريض عضويا
   910.  مضطرب نفسيا

 *0.759-  0150. 240.  خالي من االمراض
 المستوى العام *0.774-  230.  مريض عضويا
   1.00  مضطرب نفسيا

  
والختبار الفروق في مستويات العنف الممارس ضد 
الزوجات باختالف الحالة الصحية للزوجة توصلت نتائج 

 الى 18الواردة نتائجه في الجدول ن األحادي تحليل التباي
) α≥0.01(وجود فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى 

بين مستويات العنف المادي والجسدي والجنسي الممارسة 
  .ضد الزوجة تعزى إلى الحالة المرضية للزوجة

 إلى وجود فروق معنوية 19وتشير النتائج في الجدول 

يات العنف المادي بين مستو) α≥0.05(عند مستوى 
 جوالجسدي والجنسي الممارس ضد الزوجات من قبل األزوا

باختالف الحالة الصحية للزوجة، فقد كان األزواج أكثر 
عنفاً مع الزوجات اللواتي يعانين مرضاً نفسياً مقارنة مع 
اللواتي ال يعانين من المرض النفسي أو اللواتي يعنين من 

سون العنف الجنسي كما أن األزواج يمار. مرض عضال
أكثر ضد الزوجات اللواتي يعانين من مرض عضال مقارنة 

  .مع اللواتي ال يعنين من مرض
  

 اختبار تحليل التباين للفروقات في مستويات العنف ضد الزوجات باختالف الحالة الصحية للزوجة : 18جدول 

  مصادر االختالف نوع العنف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 F  قيمة 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

 0.135 2 0.271 بين المجموعات
  العاطفي 0.248 209 51.932 داخل المجموعات

  211 52.203 المجموع

0.545 
 

0.580 
 

 0.590 2 1.179 بين المجموعات
  االجتماعي 0.217 209 45.363 داخل المجموعات

  211 46.542 المجموع

2.716 
 

0.068 
 

 1.411 2 2.823 بين المجموعات
  المادي 0.184 209 38.385 داخل المجموعات

  211 41.208 المجموع

7.685 
 

0.001 
 

 1.411 2 2.823 بين المجموعات
  الجسدي 0.184 209 38.385 داخل المجموعات

  211 41.208 المجموع

7.685 
 

0.001 
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  مصادر االختالف نوع العنف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 F  قيمة 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

 1.662 2 3.324 بين المجموعات
  الجنسي 0.194 209 40.544 داخل المجموعات

  211 43.868 المجموع

8.566 
 

0.000 
 

 1.226 2 2.453 بين المجموعات
 0.209 209 43.736 داخل المجموعات

 المستوى
  العام

  211 46.189 المجموع

5.861 
 

0.003 
 

  
 بين الحالة الصحية للزوج مع LSD ألقل الفروق المعنوية  Multiple Comparisonsختبار المقارنات البعدية ا : 19جدول 

 مستويات العنف المختلفة

  الوسط الحسابي الحالة العملية للزوج  نوع العنف
 ةمريض
 عضويا

 ةمضطرب
 نفسيا

 *0.760- 0.045- 0.24   من االمراضةخالي
  المادي *0.714-  0.29   عضوياةمريض
   1.00   نفسياةمضطرب

 *0.760- 0.045- 0.24   من االمراضةخالي
 العنف الجسدي *0.714-  0.29   عضوياةمريض
   1.00   نفسياةمضطرب

 *0.749- *0.177- 0.25   من االمراضةخالي
  الجنسي *0.571-  0.43   عضوياةمريض
   1.00   نفسياةمضطرب

 *0.704- 0.061- 0.30  راض من االمةخالي
 المستوى العام  *0.643-  0.36   عضوياةمريض
   1.00   نفسياةمضطرب

  
الواردة نتائجه في توصلت نتائج تحليل التباين األحادي 

 إلى وجود فروق ذات دالله إحصائية عند 20الجدول 
بين مستويات العنف المختلفة الممارسة ) α≥0.01(مستوى 

ة أسرة الزوج إلى ضد الزوجة تعزى إلى طبيعة معامل
 إلى وجود فروق 21حيث تشير النتائج في الجدول . الزوجة

بين جميع مستويات العنف ) α≥0.05(معنوية عند مستوى 
 باختالف جالمختلفة الممارس ضد الزوجات من قبل األزوا

طبيعة معاملة أسرة الزوج للزوجة، حيث كان األزواج الذين 
زوجات أقل عنفاً من عاشوا في أسر ال تمارس العنف ضد ال

الذين عاشوا في أسر تمارس العنف ضد الزوجات أو كون 
كما أن األزواج الذي . الزوج قد تعرض للعنف في صغره

تعرضوا للعنف من قبل أسرهم وهم صغار كانوا أكثر عنفاً 
من الناحية الجسدية ضد زوجاتهم مقارنة مع األزواج الذين 

  .زوجاتنشأوا في أسر ال تمارس العنف ضد ال
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 اختبار تحليل التباين للفروقات في مستويات العنف ضد الزوجات باختالف حالة أسر الزوج من ممارسة العنف ضد الزوجات: 20جدول 

  مصادر االختالف نوع العنف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 F  قيمة 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

 10.813 2 21.627 بين المجموعات
  يالعاطف  1440. 206 29.617 داخل المجموعات

  208 51.244 المجموع

75.210 
 

.0000 
 

 5.700 2 11.400 بين المجموعات
  االجتماعي 1670. 206 34.476 داخل المجموعات

  208 45.876 المجموع

34.057 
 

.0000 
 

 5.554 2 11.107 بين المجموعات
  المادي  1380. 206 28.453 داخل المجموعات

  208 39.560 المجموع

40.208 
 

.0000 
 

 5.155 2 10.311 بين المجموعات
  الجسدي 142. 206 29.249 داخل المجموعات

  208 39.560 المجموع

36.309 
 

.0000 
 

 3.884 2 7.768 بين المجموعات
  الجنسي 1680. 206 34.577 داخل المجموعات

  208 42.344 المجموع

23.140 
 

.0000  
 

 6.881 2 13.761 بين المجموعات
 1510. 206 31.023 داخل المجموعات

 المستوى
  العام

  208 44.785 المجموع

45.689 
 

.0000 
 

  
درجة ممارسة أسر الزوج  بين LSDلمعنوية   ألقل الفروق اMultiple Comparisonsاختبار المقارنات البعدية : 21جدول 

  ضد الزوجات مع مستويات العنف المختلفةللعنف

 درجة ممارسة أسر الزوج للعنف نوع العنف
المتوسط 
  الحسابي

تعرض الزوج 
 للعنف

ال يمارس العنف ضد الزوجة في 
  زوجيعائلة

 *0.624 0.093- 0.79  عائلة تمارس العنف
  العاطفي  0*717.   880.  تعرض الزوج للعنف

   160.   زوجيعائلةال يمارس العنف ضد الزوجة في 
 0*476. 0070. 610.  عائلة تمارس العنف
 0*470.  0.60  تعرض الزوج للعنف

  االجتماعي
 عائلةال يمارس العنف ضد الزوجة في 

  زوجي
.130    
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 درجة ممارسة أسر الزوج للعنف نوع العنف
المتوسط 
  الحسابي

تعرض الزوج 
 للعنف

ال يمارس العنف ضد الزوجة في 
  زوجيعائلة

  0*410. 0.165- 480.  عائلة تمارس العنف
 0*575.  640.  تعرض الزوج للعنف

  المادي
 عائلةال يمارس العنف ضد الزوجة في 

  زوجي
.070   

  0*386. *0.181- 460.  عائلة تمارس العنف
 0*567.  0.64  تعرض الزوج للعنف

  الجسدي
 عائلةال يمارس العنف ضد الزوجة في 

  زوجي
.070    

  0*370. 0.068- 490.  عائلة تمارس العنف
 0*438.  560.  تعرض الزوج للعنف

  الجنسي
 عائلةال يمارس العنف ضد الزوجة في 

  زوجي
0.12   

  0*493. 0.090- 0.59  عائلة تمارس العنف
المستوى  0*582.  0.68  تعرض الزوج للعنف

 عائلةال يمارس العنف ضد الزوجة في   العام 
  زوجي

.100    

  
الواردة نتائجه في توصلت نتائج تحليل التباين األحادي 

جود فروق ذات دالله إحصائية عند  إلى و22الجدول 
بين مستويات العنف المختلفة الممارسة ) α≥0.01(مستوى 

حيث . ضد الزوجة تعزى إلى طبيعة حالة التدين عند الزوج
 إلى وجود فروق معنوية عند 23تشير النتائج في الجدول 

بين جميع مستويات العنف المختلفة ) α≥0.05(مستوى 

 باختالف طبيعة جل األزواالممارس ضد الزوجات من قب
الحالة الدينية للزوج، حيث كان األزواج غير الملتزمين دينياً 

كما أن المتدينين . هم األكثر ممارسة للعنف ضد زوجاتهم
وغير المتفهمين لحقوق الزوجة أكثر عنفاً من النواحي 
العاطفية واالجتماعية والجنسية مع الزوجة مقارنة بالمتدينين 

  .قوق الزوجةوالمتفهمين لح
  

 اختبار تحليل التباين للفروقات في مستويات العنف ضد الزوجات باختالف حالة الزوج الدينية : 22جدول 

  مصادر االختالف نوع العنف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 F  قيمة 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

 11.031 2 22.061 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
29.825 208 .1430  

  العاطفي

  210 51.886 المجموع

76.927 
 

.0000 
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  مصادر االختالف نوع العنف
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 F  قيمة 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

 5.893 2 11.787 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
34.299 208 .1650 

  االجتماعي

  210 46.085 المجموع

35.740 
 

.0000 
 

 8.009 2 16.018 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
25.119 208 .1210 

  المادي

  210 41.137 المجموع

66.320 
 

.0000 
 

 9.876 2 19.752 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
21.385 208 .1030 

  الجسدي

  210 41.137 المجموع

96.059 
 

.0000 
 

 6.957 2 13.914 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
29.451 208 .1420 

  الجنسي

  210 43.365 المجموع

49.136 
 

.0000 
 

 11.222 2 22.444 بين المجموعات
داخل 

 المجموعات
 المستوى  1120. 208 23.281

  العام
  210 45.725 المجموع

100.264 
 

.0000 
 

  
 مع حالة الزوج الدينية بين LSD ألقل الفروق المعنوية  Multiple Comparisonsاختبار المقارنات البعدية  : 23جدول 

 مستويات العنف المختلفة

 الوسط الحسابي  االلتزام الديني نوع العنف
ملتزم دينيا وغير 

 متفهم
 غير ملتزم

 *0.746- *0.280- 0.16  ملتزم دينيا ومتفهم لحقوق المرأة
  العاطفي *0.466-   440. ملتزم دينيا وغير متفهم

   900.  غير ملتزم
 *0.545- *0.196- 0.12  تزم دينيا ومتفهم لحقوق المرأةمل

  االجتماعي *0.350-   320.  ملتزم دينيا وغير متفهم
   0.67  غير ملتزم
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 الوسط الحسابي  االلتزام الديني نوع العنف
ملتزم دينيا وغير 

 متفهم
 غير ملتزم

 *0.626- 0.115-  060.  ملتزم دينيا ومتفهم لحقوق المرأة
  المادي *0.512-  0.17  ملتزم دينيا وغير متفهم

   0.68  غير ملتزم
 *0.693- 0.109- 0.04  قوق المرأةملتزم دينيا ومتفهم لح
  الجسدي *0.584-   150.  ملتزم دينيا وغير متفهم

   0.73  غير ملتزم
 *0.592- *0.194-  070.  ملتزم دينيا ومتفهم لحقوق المرأة

  الجنسي *0.398-  0.27  ملتزم دينيا وغير متفهم
   0.67  غير ملتزم

 *0.744- *0.154-  070.  ملتزم دينيا ومتفهم لحقوق المرأة
 المستوى العام *0.590-  0.22  ملتزم دينيا وغير متفهم

   0.81  غير ملتزم
  

  :مناقشة النتائج -5
من خالل نتائج الدراسة تبين أن نسبة العنف الواقع على 
الزوجات من قبل أزواجهن في ريف األردن مرتفعة حيث 

منهن ألشكال العنف المختلفة، كان أعاله % 32يتعرض 
من الزوجات بإخضاع الزوجة % 44في عند العنف العاط

للطاعة باإلكراه، وإهانتها بالشتم وعدم ابداء االعجاب بهن 
بل على العكس القيام بمعايرتهن بالندم من الزواج بهن 
والتقليل من قدرهن أمام أنفسهن وأطفالهن ومعاملتهن 

وفي المرتبة الثانية جاء العنف االجتماعي، . كخادمات بالبيت
م األزواج بمراقبة تصرفات زوجاتهم، ويحرموهن حيث يقو

من المشاركة االجتماعية وزيارة األهل، ويسفهون زوجاتهم 
وجاء العنف . ويضربوهن إلثبات سيطرتهم ورجولتهم

الجنسي ثالثا من حيث درجة ممارسته ضد الزوجات حيث 
منهن قد تعرضن لهذا النوع من العنف، من % 30تبين أن 

 ألفاظ نابية أثناء المعاشرة، وعدم خالل إسماع الزوجة
مراعاة الحالة الصحية للزوجة، وخصوصيات الحياة 
الزوجية بينهم، واللجوء لهجر الزوجة واجبارهن على 

أيضاَ من % 30كما تعرض . معاشرة منحرفة معهم
الزوجات للعنف المادي والصحي حيث يستولي الزوج على 

اق على المنزل راتب الزوجة أول بأول ويجبرها على االنف
وعلى أهله وال يسمح لها بزيارة الطبيب عند اللزوم، وفي 

وفي المرتبة . حال الغضب يقوم بتكسير أثاث المنزل
من % 26األخيرة جاء العنف الجسدي حيث تعرض له 

الزوجات، من خالل الضرب والتعذيب الجسدي بالكي 
والحرق ومحاولة الخنق حتى وهن حوامل، وفي حاالت 

  .  قوم الزوج بقلب مائدة الطعام أمام الزوجةكثيرة ي
وبينت الدراسة أن مستويات العنف المختلفة تنخفض 
بارتفاع المستوى التعليمي للزوجين، وأن مستوى العنف 
العاطفي يزيد بارتفاع مستوى عمر المبحوث وحجم أسرته، 
وربما يعود السبب إلى أن المتعلمين في الغالب من الشباب 

 أكبر بحقوق الزوجة وطرق التعامل ولديهم معرفة
كما تبين أن مستويات العنف المختلفة . الديمقراطي معها

  . الممارسة ضد المرأة تنخفض كلما ارتفع معدل دخل األسرة
وكان العنف الممارس ضد الزوجات العامالت في 

كما أن . وظائف خارج المنزل أقل من ربات البيوت
ب األعمال الحرة أعلى األزواج العاطلين عن العمل وأصحا

وتبين أن األزواج . ممارسة للعنف من األزواج الموظفين
الذين يعانون من األمراض النفسية هم األكثر عنفاً مع 
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الزوجة مقارنة مع غير المرضى والذين يعانون من مرض 
بل أن االزواج كانوا أكثر عنفاً من الناحية المادية . عضال

اللواتي يعانين من مرض والجسدية والجنسية مع النساء 
نفسي، وكانوا يمارسون العنف الجنسي بدرجة أكبر مع 
النساء اللواتي يعانين من مرض عضال مقارنة مع غير 

وكان األزواج الذين نشأوا في أسر تمارس . المريضات
العنف ضد الزوجات أكثر عنفاً مع زوجاتهم من الذين نشأوا 

 إن الذين في أسر ال تمارس العنف ضد الزوجات، بل
مورس ضدهم العنف من قبل األسرة وهم صغار كانوا 
يستخدمون العنف الجسدي مع الزوجات مقارنة مع الذين 

وكان . نشأوا في أسر ال تمارس العنف ضد الزوجات
األزواج الملتزمين دينياَ أكثر احتراماً لحقوق الزوجة وأقل 

 من عنفاً معها مقارنة بغير الملتزمين، بل إنهم أقل عنفاً
النواحي العاطفية واالجتماعية والجنسية مقارنة مع المتدينين 

  .وغير المتفهمين لحقوق الزوجة
من خالل النتائج السابق يتبين أن نسبة العنف ضد 
الزوجات في الريف األردني مرتفعة متفقة في ذلك مع 

 Krantz G, Garcia-Moreno(دراسة كرانتز وجريسي 
C, 2005( أبوية ذكورية تسمح للزوج ، وانها ذات جذور

فرض سيطرته على الزوجة واستعبادها أحياناً منطلقاً من 
الثقافة التعصبية الجاهلية متجاهالً لحقوق الزوجة التي نص 
عليها الشرع اإلسالمي، وأحياً الجهل من قبل الزوج 
بالعوامل النفسية والرضوخ تحت وطأة اإلعالة والفقر 

ض، مما يزيد من الحزن والكآبة والبطالة المزمنة نتيجة المر
واالضطرابات النفسية لديه، فينعكس ذلك على تصرفاته 

فالعنف النفسي . العنيفة اتجاه األسرة والزوجة بشكل خاص
ثم االجتماعي كان األعلى في منطقة الدراسة متفق في ذلك 

، والكركي، 2006الطاهر، (مع النتائج السابق عن األردن 
وتتفق ). 2004، نباوزو(فلسطيني وعن المجتمع ال) 2005

على أن ) 2004أمل، ، العواودة(نتائج هذه الدراسة مع نتائج 
رفع معدل حجم األسرة يزيد من األعباء المادية والنفسية 

على أن المتعلمين ) 2006الطاهر، (على األسرة، ومع نتائج 

أكثر تفهماً وأقل عنفاً مع الزوجات، وأن العنف الممارس 
  .   العامالت هو األقلضد الزوجات

  
  التوصيات-8

بناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج تم تقديم 
  :التوصيات التالية

من ) قانون حماية األسرة من العنف(نشر وتفعيل  .1
خالل رفع مستوى التوعية المجتمعية من خالل عقد ورش 
العمل التدريبية، وأساليب االتصال الجماهرية والجماعية 

تعلقة بالخطب والدروس الدينية للحد من العنف خاصة الم
 . األسري بشكل عام

توجيه برامج جماهرية لرفع مستوى التوعية عند  .2
كبار السن وذوي المستويات التعليمية المتدنية لتعزيز قيم 
الحوار بين إفراد األسر، وإكسابهم مهارات التعامل ضمن 

 . إطار الحياة األسرية
لواتي يتعرضن ألحد أشكال توفير الحماية للنساء ال .3

 . العنف األسري
المساهمة في وضع السياسات والخطط التنموية  .4

ذات العالقة باألمن األسري من خالل توفير المعلومات 
 . والبيانات الالزمة لهذه الغاية

تمكين النساء من خالل توفير الوظائف أو فرص  .5
ى العمل المناسبة لهن لما له من أثر مباشر في تقليل مستو

 . العنف ضدهن
تفعيل دور اإلرشاد األسري في المجاالت النفسية،  .6

 .والقانونية، واالجتماعية، والصحية، والدينية
) لألسر الفقيرة(توفير التسهيالت القضائية المجانية  .7

للزوجات اللواتي يتعرضن للعنف األسري ويتلمسن 
 .المساعدة من القضاء خاصة في المحاكم الشرعية

ؤسسات االجتماعية لوضع برامج حل تفعيل دور الم
مشكلتي الفقر والبطالة، إذ إن زيادة الدخل تقلل من احتمالية 

  .وقوع العنف لدى األسرة
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Measuring the Level of Domestic Violence Against Wives in Rural Areas of Jordan and 

its Relationship to Demographic and Social Characteristics of the Couples. (A Field 
Study of the Families in the Central Valley District) 

 
Doukhi Hunaiti* and Amani Al-Assaf ** 

ABSTRACT 
 
The study aims to identify the situation of violence against wives in rural areas in Jordan, and it’s relation 
to social and demographic characteristics of the couple.  Systematic random sample was drawn on two-
stage prepositions to select 212 wives. The wives’ sample was interviewed using a structured 
questionnaire. Descriptive analyses, one-way ANOVA were applied in this study. 
The results showed that 32% of wives in rural Jordan had been exposed to at least of one form of violence 
by their husbands. The violence against wives is correlated mainly to families with low income, high 
family size and unemployed family head, especially when couples were older and had low education. The 
religious level of the family head and non-consideration of wives’ rights had played great role in violence 
against wives particularly for those had mental and physiological health problems. Violence’s level is 
reduced for working wives and contributing to household expenses. Recommendations were structured to 
present general policy in Jordan to reduce violence against wives and family protection.    

Keywords: Violence against Wives, Domestic Violence, Violence In Rural Areas of Jordan. 
 
 
 


