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Abstract: This study aimed to know the reality of the Jordanian family in the northern region during the Corona pandemic,
irn terms of: knowing the new roles and their level that were produced by the Corona pandemic, and then negative effects it
caused, around the form of the family relationship between spouses, in addition to revealing the level and form of violence
in it, as well as knowing Whether there is a relationship between domestic violence and the conflict of emerging roles, and
between domestic violence and demographic variables represented by age, work, arnd academic qualification, and the
descriptive correlative approach was used to describe the level of emerging roles that resulted from the Corona pandemic in
the Jordanian family in the northern region, and the negative effects that It was created on a random sample of (732)
family members in the governorates of Irbid, Jerash and Ajlourn.
The results of the study showed the presence of (19) emerging roles for Jordanian families in the North Region during the
Corona pandemic, of which (16) new roles came at a high level, and three new roles came at a medium level. Arnd that the
level of the form of the marital relationship as a whole between spouses within Jordanian families in the northern region
during the Corona pandemic is high, as the results showed a significant difference.
Keywords: Emerging roles, negative effects, family relationship between spouses, domestic violence, Corona pandemic.

 وعالقتها بأنماط،صراع األدوار املستجدة داخل األرسرة األردنية أثناء جائحة كورونا
العنف األرسري
بكر مصطفى العتوم
والء عبد الفتاح الصرايره
جامعة مؤتة || الدرن
 معرفة النوادر: من حيث، هدفت هذه الددراسة إلى معرفة واقع السر الدرن ية في إقليم الشمال أثناء جائحة كودرو ا:املستخلص
 باإلضافة إلى، وشكل العالقة السرية بي الزواج، واآلثادر السلبية التي أحدثتها،املستجد فيها ومستواها والتي أفرزتها جائحة كودرو ا
 وبي،  وكذلك معرفة فيما إذا كا هناك عالقة ما بي العنف السري وصراع النوادر املستجد،الكشف عن مستوى وشكل العنف فيها
 وتم استخدام املنهج الوصفي االدرتباطي بوصف، ، واملؤهل الكانيمي، والعمل،العنف السري واملتغيرات الديموغرافية املتمثلة بالعمر
 على عينة، واآلثادر السلبية التي أحدثتها،مستوى النوادر املستجد والتي أفرزتها جائحة كودرو ا لدى السر الدرن ية في اقليم الشمال
ً )732( عشوائية تكو ت من
. فرنا من أفران السر في محافظة ادربد وجرش وعجلو
ُ
ً
ً
ً )16(  منها،ستجدا لدى السر الدرن ية في إقليم الشمال أثناء جائحة كودرو ا
ً )19( وقد أظهرت تائج الددراسة وجون
مستجدا
نودرا
نودرا م
 وأ مستوى شكل العالقة الزوجية ككل بي الزواج ناخل السر الدرن ية. وثالثة أنوادر مستجد بمستوى متوسط،جاءت بمستوى مرتفع
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ً
إحصائيا بي تقديرات أفران عينة الددراسة ذوي املؤهل
في إقليم الشمال أثناء جائحة كودرو ا مرتفع ،حيث أظهرت النتائج وجون فرق نال
الكانيمي ثا وية فما نو (مقادر ة بذوي املؤهل الكانيمي) بكالودريوس ،نبلوم ،ندراسات عليا ولصالح تقديرات أفران عينة الددراسة ذوي
املؤهل الكانيمي (ثا وية فما نو ) .كما أوصت الددراسة باهتمام الباحثي بددراسة مشاكل السر الدرن ية املحتاجة ،والتفعيل الحقيقي
لوسائل االعالم املرئي واملسموع حول بث البرامج النوعية والتثقيفية للسر الدرن ية للتخفيف من ظاهر العنف السري ،وتشديد
العقوبات املكردرين العنف السري.
الكلمات املفتاحية :النوادر املستجد  ،اآلثادر السلبية ،العالقة السرية بي الزواج ،العنف السري ،جائحة كودرو ا.

خلفية املشكلة وأهميتها
 1.1مقدمة:
قال تعالى " يا أيها الناس اتقوا دربكم الذي خلقكم من فس واحد وخلق منها زوجها وبث منهما درجاال كثيرا
ونساء" صدق هللا العظيم( .النساء)1 :
تعد السر إحدى مؤسسات البناء االجتماعي في كل املجتمعات اإلنسا ية ،حيث كا لها أهمية كبير على
مدى الزمنة والعصودر التي مرت بها تلك املجتمعات من حيث اتساعها من السر الكبير والتي تضم جميع القادرب،
والهل ،والبناء ،واآلباء ،واالجدان ،الى أ تقلصت الى أسر صغير مكو ة من زوجي  ،وأبناء حيث كا يقون السر
كبادر السن ،ثم أصبحت للرجل أو املرأ أو للخ الكبر ،وكا ت تؤني جملة من النوادر ،والوظائف الكبير منها
اقتصانية ،وتربوية خلقية( .شروخ(2004. ،
لقد مر العالم بجائحة كودرو يه لم يسبق وأ تحدث عنها التادريخ منذ زمن طويل ،كو هذا الوباء سريع
اال تشادر بي البشر ،وله سمات تختلف عن الوبئة الخرى .من حيث التأثير والنتائج املترتبة عليه ،وبسبب تحول بعد
فتر من الزمن ،ولقد أثر هذا الفيروس على جميع البشر اجتماعيا ،واقتصانيا ،و فسيا في أ حاء العالم ،والدرن ليس
بمنأى عن العالم وقد قامت الحكومة الدرن ية بحزمة من اإلجراءات االحترازية للتصدي ال تشادر هذا الفيروس حيث
أغلقت املدادرس ،واملعاهد ،والجامعات ،وبعض املؤسسات الحكومية ،والخاصة ،وفرضت طوقا على املحافظات
اململكة من خالل الحظر الشامل ،والسماح للمواطني بالتسوق خالل ساعات محدون  ،وأصبح عمل املوظفي عن
بعد ،واستخدام ظام الشفتات للعاملي وبحد أقص ى منهم .وتسريح عدن كبير من العاملي في القطاعي العام،
والخاص ،مما أنى إلى تأثير شرائح وأسر كبير بهذه اإلجراءات من خالل تلبية احتياجاتهم الساسية مثل ،الطعام،
اإليجادر ،الجهز االلكترو ية الستخدامها في تعليم أبنائها عن بعد ،وغيرها من الصعوبات املعيشية والتزامات البنكية.
ومع التغيرات التكنولوجية للحيا اإلنسا ية ومتطلبات العصر الحديث ،التي أثرت على القيم االجتماعية،
والعالقات البشرية ،وأ ماط السلوك لدى البشر ،والتي انعكست سلبا على املشادركة فى املهام والواجبات االجتماعية
أظهرت هناك أنوادرا جديد لدى السر الدرن ية ،أصبحت تلك النوادر تشكل عبئا على كاهل السر وخاصة على الزوج
والزوجة ،وأصبحت هناك ازنواجية في النوادر املناطة بالسر سببت لهم ضغوطا فسية ،مما أفرز أ ماط جديد من
العنف املباشر ،والغير مباشر لدى السر ،وكذلك أحدثت مشاكل أسرية واملتمثلة بالتفكك السري ،وانهيادر الروابط
السرية والذي أوجد حاالت كثير من العنف السري ،وذلك بعد خروج املرأ إلى ميدا العمل ،والضغوط النفسية،
والجسدية التي لحقت بالسر (.املسلمي ،وسيد)2009. ،
وفي هذه الظروف والوضاع الصحية ،وا تشادر فيروس كودرو ا املستجد -كوفي  19ظهرت لدى السر الدرن ية
أنوادر مستجد لم تكن لديها في السابق ،ومن تلك النوادر ،متابعة البناء ندراسيا من خالل الوسائل التعليمية الحديثة
والذي يسمى بالتعليم عن بعد ،باإلضافة إلى الرعاية الطبية ،والصحية لهم ،ولكبادر السن إذا تواجدوا ناخل السر
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واتباع أنوات السالمة العامة ،والعمل عن بعد للزوج والزوجة أو أحداهما ،اهيك عن التبعات املانية التي تجت
عن التعليم من اال تر ت ،وأجهز الكمبيوتر وغيرها .والتي تخلق ضغوطا ومتاعب لهم ،مما أفرز لدى السر وعا من
الصراع في النوادر الناتجة عن تلك الوضاع والذي يزيد من أهمية الدودر الذي يقع على عاتق كل من الزوجي .
مشكلة الدرارسة وأهميتها
 :2.1مشكلة الدرارسة:
يعد مشكلة العنف من اآلفات الخطير والذي تصيب جميع املجتمعات اإلنسا ية ،حيث زان االهتمام به
مؤخرا من خالل املنظمات والهيئات الدولية وجمعيات حقوق اإلنسا  ،كونها أخذت تتفش ى ناخل السر  ،وتظهر
آثادره السلبية ليس على الفران وإ ما على كافة املجتمع .وال يرتبط العنف بمستوى التعليم أو الديا ة او العرق أو
تخلف املجتمعات وتقدمها ،وهناك مؤشرات تدل على أ الظروف االقتصانية للسر والعوامل النفسية على
افرانها ،أو ادرتباطها بسوء التفكير واملعتقدات الخاطئة التي تسون بعض املجتمعات البشرية ،على أنها وع من التربية
والتأنيب ،حيث أخذ العنف يتصاعد بنسب عالية لدى العديد من الدول.
ومع ا تشادر جائحة كودرو ا باالو ة االخير اخذ العنف يتمدن بي االسر الدرن ية بشكل غير مسبوق.
حيث بلغ عدن البالغات عن حاالت العنف السري في اململكة بلغت ) (41221حالة لعام ، 2018بينما ادرتفعت
الحاالت في عام  2020إلى ) (50743حالة عنف ،وبفادرق  9522حاله ،وأ ما نسبته )( %58من هذه الحاالت تعرضت
للعنف الجسدي ،وأ ) (%34تعرضت للعنف الجنس ي ،وأ أغلب الضحايا في حاالت العنف هم من اإل اث ،وخاصة
الزوجة ،والخت ،االبنة ،الم ،الطفال ،وأ ما نسبته  ،)4%) ، 2من قضايا العنف السري التي توصلت إلى إنادر حماية
السر هي من البناء ضد المهات من كبادر السن ،وأ ) (%82هو عنف موجه من الزواج ضد زوجاتهم .مديرية االمن
العام)2020). ،
كما قام مركز الددراسات االستراتيجية بالجامعة الدرن ية ) (2020بددراسة بعنوا كودرو ا والعنف السري في
الدرن  ،على عينة ممثلة للمجتمع الدرنني ومن جميع املحافظات اململكة كافة ،حيث صممت العينة لتشمل جميع الفئات
العمرية املختلفة ،واملستوى التعليمي ،وقطاعات العمل والعاملي .وقد توصلت الددراسة بأ الغالبية العظمى من
الدرن يي يعتبرو أ فسهم ملتزمو باجراءات الحظر الشامل الذي سببه فيروس كودرو ا .وأ ) (%51من الدرن يي تأثروا
فسيا وبشكل سلبي جراء حظر التجوال ،في حي يرى ) (%25من الدرن يي أنهم عا وا من املشاحنات والخالفات والعنف
ناخل السر قبل الحظر الشامل ،وأ ) (%38من الدرن يي يروا أ الجواء العائلية مشحو ة ومتوتر .وأ ) (%33من
هذه الخالفات عبادر عن عنف لفظي ،وأ ) (%25من الدرن يي كا ت لديهم خالفات زوجية ،و )(%18تعرضوا إلى عنف
فس ي ،وأ ) (%13تعرضوا لإلهمال ،وأ ) (%34كا ت أطراف الخالفات الزوج والزوجة.
أنى الحظر الشامل إلى زيان وتير وتكرادر املشاحنات ،والعنف السري عند ) (%16من الدرن يي  ،وأفان )(%12
أنهم تعرضوا للتعنيف خالل فتر كودرو ا من قبل أفران السر  ،وأ ) (%5لجأوا الى طلب املساعد جراء العنف الذي وقع
عليهم .حيث أثر فيروس كودرو ا وبشكل سلبي على ) (%34من عالقات املواطني االجتماعية املتعلقة بالتواصل وزيادر
اآلخرين ،وأ ) (%66من الدرن يي يروا بأ املشاحنات السرية هي أمر طبيعي ومقبول ،في حي جد بأ ) (%16بأ ه يحق
لفران السر الكبر سنا ممادرسة العنف على الفران الصغر سنا لسباب تأنيبية ويوافق ) (%9على أ ه يحق للذكودر
ممادرسة العنف على اإل اث لسباب تأنيبية .ومن هنا تكمن مشكلة الددراسة.
وتهدف الددراسة لإلجابة على السؤال الرئيس ي لها وهو :ما هي النوادر املستجد ناخل السر الدرن ية جراء
جائحة كودرو ا ،وما هي أشكال العنف الناتجة عنها؟ وكذلك اإلجابة عن بعض السئلة الفرعية الخرى.
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أرسئلة الدرارسة:
 -1ما النوادر املستجد ومستواها في السر الدرن ية أثناء جائحة كودرو ا في إقليم الشمال؟
 -2هل يوجد عالقة بي صراع النوادر املستجد والعنف السري؟.
 -3هل يوجد عالقة بي العنف السري املتغيرات الديموغرافية ؟
 :3.1أهداف الدرارسة:
تهدف هذه الددراسة إلى:
 .1معرفة مستوى صراع النوادر املستجد في السر الدرن ية ،والذي أفرزته جائحة كودرو ا،
 .2الكشف عن مستوى وشكل العنف في السر الدرن ية في إقليم الشمال ،واآلثادر السلبية على السر  ،وأسباب
الصراع الناش ئ عن تلك النوادر.
 .3فحص مدى وجون عالقة بي صراع النوادر املستجد والعنف السري ،ومدى وجون عالقة بي العنف السري
املتغيرات الديمغرافية
 :4.1أهمية الدرارسة:
تنبع أهمية هذه الددراسة من حيث:

-

األهمية النظرية :
قلة الددراسات التي تناولت صراع النوادر ناخل السر الدرن ية خالل جائحة كودرو ا ،بدودره بافراز العنف
السري وخاصة في إقليم الشمال تحديدا.
أغلب الددراسات والندوات ،واملؤتمرات تحدثت عن جائحة كودرو ا من حيث آثادرها ،اقتصانيا ،وطبيا ،وتناست
الجوا ب االجتماعية وتبعاتها .وخاصة ما يتعلق بالسر .
كما أ أغلب البحاث والددراسات تحدثت عن صراع النوادر السرية في الظروف االعتيانية ،وليس في جائحة ضج
العالم منها.
واثراء املكتبة العلمية وخاصة في حقل علم االجتماع ،وعلم الجريمة بالنوادر املستجد ناخل السر الدرن ية خالل
جائحة كودرو ا وعالقتها بأ ماط العنف السري

 األهمية التطبيقية :
 قد تساعد تائج هذه الددراسة التي سيتم التوصل إليها القائمي في مؤسسات املجتمع املدني ،وحماية السرومنظمات أخرى معنية بالسر بمعلومات عن النوادر املستجد ناخل السر  ،وللحد من العنف والتخفيف منه.
 قد يستفيد بعض الدادرسي واملهتمي بالسر من تائج الددراسة بإجراء أبحاث مستقبلية. 5.1املفاهيم النظرية اإلجرائية :
 صراع األدوار " اصطالحا" :وهو قيام أحد أفران السر أسواء زوجا أو زوجة بعدن من النوادر االجتماعية ،فقديكو من ضمن تلك النوادر بعض االزنواجية والخلط( .زهرا (2003. ،
 oأما "اجرائيا" فيعرف على أ ه وجون عد مطالب ومهام متناقضة يقوم بها شخص واحد ترتبط هذه املطالب
بالسر أو العمل .وهذا يؤني الى التعادرض بي النوادر املناطة بكل واحد منهم.
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o
o
-

o
-

o

الدور :وقد عرفه " درويتز" على أ ه وظيفة الفرن في الجماعة أو الدودر الذي يلعبه الفرن في الجماعة أو موقف
اجتماعي"( .لوكيا ،جابر)2003 ،
أما "إجرائيا  ":فهو مط منظم من القواعد املعيادرية التي يختص بسلوك الفرن حيث يقوم بوظيفة معينة في
الجماعة ،والدودر مستقل عن الفرن .كو الدودر جزء من سلوكيات التي تناط بالفرن.
األرسرة :وتعرف على أنها " ظاما فسيا واجتماعيا هاما ،تتكامل وظيفيا مع قواعد وأ ظمة املجتمع الخرى ،سواء
أكا ت اقتصانية ،أو تعليمية ،أو ثقافية ،من أجل السير باملجتمع حو التقدم والنمو( .حجازي(2015. ،
وتعرف السر " إجرائيا" :بأنها عبادر عن جماعة اجتماعية تربطها صلة القربى تتكو من أب ،وأم ،وأطفال ،ولكل
واحد منهم نودر ومكا ة اجتماعية محدن .
العنف األرسري "اصطالحا " "بأ ه السلوك الذي يصددره فرن من السر صوب فرنا آلخر .ينطوي على االعتداء
بأننى ندرجة بسيطة ،أو شديد بشكل متعمد ،أملته مواقف الغضب ،أو اإلحباط ،أو الدفاع عن النفس ،أو
اال تقام .وقد ينتج عنه إلحاق الذى النفس ي ،والبدني ،أو كليهما( ".شوقي)2000. ،
أما" إجرائيا" فهو القيام أحد أفران السر بإلحاق الذى بجميع أ واعه على باقي أفران السر لسباب متعدن
وكثير  ،بطريقة مباشر أو غير مباشر .
مفهوم جائحة فيروس كورونا :وتسمى جائحة كوفيد ( )19واملعروفة أيضا باسم جائحة كودرو ا ،وهي جائحة
عاملية ،ملرض فيروس كودرو ا ( 2019كوفيد .)19 -حيث ظهرت في الصي عام  2019وتحديدا في مدينة ووها ،
وقد ا تشر هذا الوباء الى أجزاء كبير من الصي  ،وقد اتخذت الحكومة الصينية إجراءات لتخفيف من مخاطر
هذا الفيروس ،وقد ا تشر بعد ذلك الى عد نول أخرى ،وأصبح يهدن العالم جميعا.)2020 ،Lee( .
وهو من الفيروسات الجديد والذي يصيب الجهاز التنفس ي عند املصابي بااللتهابات الرئوية ،وهو مجهول
السبب .وقد أطلق مصطلح "بفيروس كودرو ا املستجد" على االلتهاب الرئوي الناجم عن إصابة فيروس كودرو ا
وقد تغير فيما بعد الى (( .)19_COVIDهوي)2019. ،

 -2اإلطار النظري والدرارسات السابقة.
: 1.2اإلطار النظري :
 :1.1.2مفهوم الجندر:
ويعتبر مفهوم الجنددر حديثا على الرغم من قدمه فقد تحدث عنه الفالسفة من خالل الدودر واملكا ة لكال
الجنسي  .وصفات التي يحملونها ،و ظر املجتمع لهم ،والتوقعات لكل واحد منها من حيث الدودر واملكا ة ،وحسب
الثقافة السائد في مجتمعاتهم ،ومع التطودرات والتغيرات التي طرأت على املجتمعات البشرية ،والثودر التكنولوجية
واالتصاالت تطودرات املفاهيم االجتماعية تزامنا مع تلك التغيرات وأصبح مفهوم الجنددر أو النوع االجتماعي يرمز
املكا ة والدودر .وما يرافقها من سمات اجتماعية وثقافية للجنسي  ،وأول من استخدم مفهوم الجنددر هو (آ أوكلي)
وقد استعادرته من عالم النفس المريكي (دروبرت ستولر) وقد عرفت الجنددر بأ ه عبادر عن الذكودر  ،وال وثة املبنيي
اجتماعيا ،واملشكلي ثقافيا ،و فسيا ،ويتم اكتساب املفاهيم من خالل التنشئة االجتماعية التي يتعلمها اإلنسا
سواء أكا ذكرا ،أو أ ثى من خالل كيف يصبح ذكرى ،وكيف تصبح أ ثى في مجتمع معي  ،وفي وقت معي  .بالجنددر له
سماته وخصائصه االجتماعية ،وليس تاجا مباشرا مرتبطا بالتنوع البيولوجي( .حوسو(2009. ،
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صراع األدوار:
يعرف صراع النوادر في "قاموس علم االجتماع" على أ ه زاع مباشر بي الفران أو الجماعات من أجل هدف
واحد"( .غيث(2006. ،
أ صراع النوادر يقاس من خالل كمية الضغوط التي يتعرض لها الفرن أثناء أنائه نودر من النوادر ،وهذه
الضغوط تعيق أناءه ،فيصبح من الضرودري إيجان حلول مناسبة لها ،وينتج عن هذا الصراع ازنواجية في أناء
مهمتي في آ واحد وعدم انائها بشكل صحيح.
الصراع النوادر الذي يحدث ناخل السر يؤثر سلبا على الحيا الزوجية بي الرجل واملرأ  ،ويؤني الى حالة
من عدم التوافق واالستقرادر السري ،باإلضافة الى صراعات فسية لدى الطفال ،وقيام الرجل بسلوكيات عدوا ية،
وخيا ة ،وإنما  ،وهذه املسلكيات تنعكس سلبا على باقي أفران السر ( .حمدو ة)2005. ،
 12 .2مفهوم الدور:
أ النوادر االجتماعية هي التوقعات املعرفة االجتماعية والتي يتوقع أ يحققها الفرن أثناء تأنيته لها ،ويرى
أصحاب املددرسة الوظيفية بأ النوادر االجتماعية ثابتة وغير قابلة للتغيير ،وحسب ثقافة املجتمع فهي حقائق
اجتماعية .الفران يتعلمو التوقعات التي تكتنف املواقع االجتماعية في ثقافتهم ،ويؤنو تلك النوادر كما عرفت عليه
بالساس .النوادر ال تحتمل التفاوض أو التغيير ،أو االبتكادر فهي وصفات جاهز وواضحة تم درسمها للفرن خالل
تنشئته االجتماعية لكال الجنسي وتعلموا كيفية أنائها( .جيد ز)2005. ،
أرسباب صراع األدوار.
ينشأ صراع النوادر حينما يقوم الفرن نودرين أو أكثر ،مما يؤني ذلك إلى عدم قددرته على تحقيق التوقعات
املرتبطة بالدودر اآلخر ،وقد يتطلب الدودر الواحد أكثر من سلوك ،وينشأ عنه أساليب سلوكية متعدن التي يتطلبها
الدودر وهذا يخلق وعا من االزنواجية املسلكية لدى الفرن( .الزبيدي)2003. ،
اآلثار املترتبة على صراع األدوار.
أ من آثادر صراع النوادر وما ينتج عنه هي مشكلة التفكك في البناء االجتماعي ،وهذا يؤني الى عدم التوافق
بي الشخصية والبناء الذاتي للفرن ،كما أ ه يخلق وعا من عدم تحقيق في التوقعات املتعلقة بأنوادر ،وعدم قددر
الفرن على تحقيق في توقعات الدودر اآلخر ،وهذا نودر يكو على مصلحة اآلخر ،مما يؤني إلى تشابك النوادر ،وخلل في
تأنيتها بشكل املطلوب مما يولد لدى الفرن صراعا ناخليا لعدم قددرته على إ جاز مهمتي في آ واحد( .الوقفي،
(2003
األدوار والتنشئة االجتماعية:
للمؤسسات نودر هام ودرئيس ي في ترسيخ النوادر الجنددرية ،وفقا للنوع االجتماعي ومن هذه املؤسسات " السر
" التي تعد النوا الساسية التي تحيط بالطفل وتقوم برعايته وتنشئته ،حيث أ ه يتأثر بما حوله من الوالدين اللذين
يحدنا النوادر حسب جنس كل منهما ،ومن هنا يبدأ تأطير النوادر الجنددرية ،وبما يشاهده الطفل من الم ،والب،
والتفاعالت االجتماعية .وبالتالي يأخذ الفتى املكا ة العالية ،والفتا املكا ة املنخفضة بي السر  ،ويتم استكمال قيم
املجتمع من خالل وسائل االتصال واملؤسسات التعليمية املتعدن  .التنشئة االجتماعية هي التي يكتسبها الفرن من
خالل صقل شخصيته وفكره ،ويعكس مبانئ مجتمعه الذي يعيش فيه( .بوشتى)2018. ،
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ومن هنا تظهر نودر التنشئة االجتماعية في تحديد النوادر الجنددرية وفقا للجنس ،وقد حدنت "كادرولي موز"
النوادر التي يقوم بها الرجال والنساء من خالل عد أنوادر مهمة تتمثل بعد أنوادر.)2003 ،James( .
صراع األدوار واألم العاملة.
ال شك بأ التطودرات والتغيرات االجتماعية الخير  ،ومنانا املنظمات الدولية باملساوا بي الجنسي
بمشادركة املرأ في ميدا العمل بجا ب الرجل ساهمت بخروج املرأ للعمل في جميع امليانين املختلفة سواء أكا ت
صحية ،أو التعليمية ،أو المنية ،أو سياسية حيث ترك خروجها آثادرا كبير على السر  ،ل نودرها الساس ي والطبيعي
هو ناخل أسرتها ،ومهامها املنزلية امللقا على عاتقها من درعاية البناء واملحافظة عليهم ومتابعتهم ،مما خلق لديها وعا
من تعدن النوادر والتداخل بي املهام والوظائف مما أحدث صراعا انعكس عليها بسبب عدم قددرتها على التوافق
والتواز ما بي أسرتها والعمل مع تلك النوادر فأحدث لها هذا صراعا وضغوط فسية تمثلت بالتوتر واالكتئاب.
أ عمل املرأ يخلق لديها وعا من الشعودر بالتقصير تجاه زوجها وأبنائها بغياب الرقابة عنهم والتقليل من
الوقت املخصص لتربيتهم ،مما يخلق صراعا بي الزوجي ويحمل كل منهم اآلخر املسؤولية في تنشئة البناء،
ودرعايتهم ،ا خفاض تحصيلهم التعليمي ،وعدم إشباع البناء درغباتهم واحتياجاتهم العاطفية ،والحنا  ،واالهتمام
واملتابعة من قبلها خالل وجونها خادرج املنزل ،وهذا التقصير في تلك النوادر يولد لديهم وعا من السلوكيات الغير
مقبولة ،ويتجسد هذا التأثير على حيا الطفال والذين هم أقل من عامي  ،والذي يكو بأمس الحاجة إلى الحنا ،
والعطف ،ودرعاية الم ،وقد أكدت الددراسات علماء النفس على أ وع عالقة الطفل بمربيته له تأثير كبير ومباشر
على موه العاطفي ،واالجتماعي( .أمي )2004. ،
الصراع بين العمل والحياة األرسرية:
يظهر صراع النوادر بشكل شائع بي العمل والحيا السرية في املجتمعات البشرية التي يسونها العمل
للزوجي  ،حيث أظهرت الددراسات في الدول املتقدمة أ هناك تراجع كبير في معدالت الخصوبة وهذا اال خفاض عائد
الى زيان النساء اللواتي يعملن خادرج املنزل ،وهذا العمل يخلق لهن صعوبات بي التوافق ما بي السر والعمل
وواجباتها السرية ،وبالتالي يكو لديهن أبناء أقل.)2012 ،Hynes( .
في حي يرى بعض املهتمي بأ صراع النوادر بي العمل والحيا السرية يحدث فقط عند النساء وقد بينت
بعض الددراسات في عام ( )2008معهد السر والعمل بأ ( )49%من املوظفي الذكودر يواجهو مع عائالتهم صراعا
بسبب عدم التوافق بي حياتهم السرية والعمل ،وبأ العمل من ناخل املنزل ليس حال ،إال أ القددر على القدوم
متأخرا ،أو املغاندر مبكرا في الجدول املر هو أفضل ما يمكن عمله للتعامل مع صراع النوادر ،ويتيح الجدول املر
القددر الشخاص في التعامل مع صراع النوادر ومحاولة لضبطه ،والتغلب عليه بشكل أفضل وقد يكو هذا الجدول
املر حال لدى بعض الشركات ،واملؤسسات التي يعمل لديهن النساء)2012. ،Dell( .
أصناف العنف:
هناك تصنيفات عديد العنف وأشكاله ،ومن أهم أشكال العنف:
 العنف املادي :وهو أحد أشكال العنف الذي يمادرسه أحد االبوين على البناء أو كليهما ناخل السر  ،أو أحدالبناء على فرن من أفران السر باللحاق االيذاء واإلضرادر الجسدية بهم ،أو تخريب املمتلكات الخاصة( .أبو
السعون)2008. ،
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 العنف الجسدي :وهذا النوع من العنف يلحق االذى بالسالمة الجسمية ،أو استخدام القو الجسدية ضداآلخرين بهدف إيذائهم وإلحاق الضرادر املانية واملعنوية بهم .ومن المثلة على هذا النوع الضرب باليدي، ،
الجروح ،الكسودر ،الخنق ،الرفس ،واإلغراق( .الجلبي.)2006 ،
اآلثار املترتبة على العنف األرسري.
للعنف آثادر سلبية مدمر على املجتمع والسر  ،وعلى شخصية الفرن املعنف ومن تلك اآلثادر ،العدوا ية،
واال طواء ،والقلق ،واالضطرابات في النوم ،واآلالم الجسدية ،والتدخي  ،وإنما املخددرات ،والهروب من املنزل
واملددرسة ،واال تحادر ،والسلوكيات اال حرافية ،والكحول ،باإلضافة إلى ممادرسة الفعال املنافية للحياء تيجة
االعتداءات الجنسية ،كل هذه اآلثادر تؤني الى تمزيق النسيج املجتمعي من حيث االستقرادر والتطودر والنمو ،وفشل في
عملية التنمية البشرية ،وهذا يمثل تهديد للحيا السرية (.ابو طبال ،معوشه)2013. ،
كوفيد ( )19والتغير االجتماعي.
أ التطودر والتغير صفة مالزمة للمجتمعات البشرية فهو تحول يطرأ على البناء االجتماعي يصاحبه تغير في
املكا ات والنوادر ،ويؤثر على البناء االجتماعي والنوادر و مط العمل والعالقات االجتماعية ،وهو عملية اجتماعية تؤني
إلى تغيير كافة ال ظمة سواء أكا ت سياسية ،أو اقتصانية ،أو عائلية( .طبال2012). ،
فقد الحظ علماء االجتماع والنفس أ هناك أ ماط سلوكية و فسية ادرتبطت بأوقات الوبئة مثل الطاعو ،
وال فلو زا السبا ية ،مما ظهر مفهوم سيكولوجيا الوبئة وهذا املفهوم من مفاهيم العلوم االجتماعية ،الذي يهتم في
ندراسة سلوكيات املجتمع مع تفش ي المراض ومدى تأثيرها عليه .وما يعا يه املجتمع في حال ا تشادر هذه المراض من
الخوف الجماعي ،ومعا اه ،وتناقضات قيمية ،وضعف في العالقات االجتماعية بي أفران املجتمع ،كما ملست
املجتمعات البشرية تغيرات حول مط الحيا  ،وأسلوب وطبيعة العالقات االجتماعية بي أفران املجتمع حتى ناخل
أفران السر  .مما فرض تغيرا في ثقافة أفران املجتمع ،وأسلوب عمل جديد وعالقات وتقاليد اجتماعية ،و مط
معيش ي جديد قائم على االلتزام والتباعد االجتماعي ،والتواصل بي أفران املجتمع اقتصر على وسائل التواصل
االجتماعي املتمثلة ب (السوشيال ميديا)( .حفناوي)2020. ،
ولذلك كا جائحة فيروس كودرو ا تأثيرا مباشرا على املجتمعات البشرية ،وعلى جميع مناحي الحيا
االجتماعية ،وعلى املؤسسات ،واملدادرس ،واملصانع ،والجامعات ،وعبء كبير على قطاع الصحي ،مما فرض على
املجتمعات العزلة ناخل املنازل لفترات طويلة من الوقت ،باإلضافة إلى التباعد الجسدي واالجتماعي ،وبروز مفاهيم
تظهر لول مر مثل ،الحظر الشامل ،التعقيم ،التباعد الجسدي.
آثار جائحة كورونا
أنت جائحة كودرو ا (كوفيد )19 -الى زيان أعباء الرعاية غير مدفوعة والعمل املنزلي للرجال والنساء ،و تيجة
لإلجراءات االحترازية املتخذ للحد من ا تشادر هذا الوباء وزيان الوقت الذي يقضيه الفران ناخل املنازل ،حيث أ
العمال املنزلية ودرعاية الطفال اجتماعيا ،وصحيا ،و فسيا ،ومتابعتهم في التعليم عن بعد بعدما أغلقت املدادرس
أبوابها لفترات طويلة ،والصعوبات التي تواجههم باستخدام التقنيات التعليمية الحديثة ،وخاصة الدخول من خالل
املنصات وضعف شبكات اال تر ت في بعض املناطق وعدم قددر بعض الهالي بتزون بهذه التقنية ترتب على السر
أنوادر إضافية لم تكن في الحسبا  ،وكذلك درعاية االطفال صحيا ،وتثقيفهم صحيا ،ودرعاية كبادر السن واملرض ى ناخل
السر  ،باإلضافة إلى زيان ساعات العمل عن بعد ،وقد واجه كال من النساء والرجال هذه الصعوبات ،حيث أظهرت
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ندراسة لهيئة المم املتحد للمرأ والتي أجريت على تسعة نول عربية ومنها الدرن بأ نسبة الرجال الذين زانت
أوقاتهم املخصصة في العمال املنزلية في الدرن بلغت ( ،)%9 ،31في حي كا ت نسبة النساء ( ،)1 ،51%وكذلك زانت
أوقاتهم في الرعاية البد ية االطفال حيث بلغت نسبة الزيان للذكودر ( )%2 ،37بينما النساء فقد بلغت (،)5 ،39%
وكذلك آثرت كودرو ا على الوضع النفس ي للسر من خالل تعرضهم للعنف والذي يسبب لديهم الكثير من القلق،
والتوتر ،والخوف من املجهول حيث تعرضت النساء والفتيات للعنف السري بشكل أكبر من غيرها ،وكا ت النسبة
االكبر في الدرن  ،والذي أظهرته هذه الددراسة ،حيث بلغت نسبة النساء اللواتي يشعر بعدم الما في الدرن بلغت
( )%2 ،30بينما نسبة الرجال فقد بلغت ( ،)%29وهذا ينعكس على عدم تماسك السر والذي يؤني الى تفككها.
(هيئة المم املتحد للمرأ )2020. ،
 2.2النظريات املفسرة لصراع األدوار والعنف األرسري.
اوال :نظرية التفاعلية الرمزية
إحدى النظريات التي تعتمد عليها النظرية االجتماعية في تحليل النساق االجتماعية ،حيث تركز على النوادر
والنساق االجتماعية ،والسلوكيات التي يقوم بها الفران ،وكذلك الفعل االجتماعي ،وعلى استيعاب الفرن أنوادر
اآلخرين ،وعلى التفاعل الرمزي من خالل اللغة ،واملعاني ،والرموز التي تعبر عن أفكادر الفران بهذه االنوات اثناء
تفاعلهم مع بعضهم البعض( .شبل ،البيالوي.)2003 ،
وترى هذه النظرية الى أ هناك أنوادر اجتماعية مناط بالذكودر ،وأنوادر اجتماعية مناط باإل اث تظهر هذه
النوادر من خالل التفاعل االجتماعي بي الفرن وعائلته واملجتمع ،وبأ الفرن يتعرف على صودرته من خالل اآلخرين،
وتصودرهم له ،ومن خالل عالقاته معهم ،أي أ اآلخرين هم املرآ التي يرى الفرن فسه فيها ،وهذه الصودر والرموز
تلتصق بالفرن عندما يرى الشخص الذي يتعامل معه ،فتكو صودر ايجابية أو سلبية ،أو محايد ومن الصعب
تغيرها ويتم تقيمه على أساسها( .همشري.)2003 ،
ويرى أصحاب هذه النظرية بأ العنف يظهر من خالل معرفة الفران أنوادرهم الجنددرية ،والتوقعات
املستقبلية لهذه النوادر فنجد الذكودر وحسب ثقافة مجتمعهم يتصفو باالعتمان على الذات والعمل ،واال تاج،
والقو في حي جد اإل اث تابعات للرجال ،وضعيفات .وهذه النوادر أخذت سلفا منذ الطفولة ومن خالل التنشئة
االجتماعية ،فهو سلوك مكتسب وليس فطري يتعلمه الفرن من السر  ،واملحيط االجتماعي الذي يعيش فيه.
(الببالوي.)2007 ،
ثانيا -الدرارسات السابقة:
أ -درارسات بالعربية:
 درارسة (محمد ،)2021 ،بعنوا املشكالت االجتماعية للمرأ العاملة في القطاعي العام والخاص في ظل جائحةفيروس كودرو ا ،وقد هدفت الددراسة للتعرف على مستوى املشكالت االجتماعية للمرأ العاملة في ظل ا تشادر
فيروس كودرو ا ،وكذلك مقادر ة بي املشكالت االجتماعية للمرأ العاملة في القطاعي العام والخاص في ظل
جائحة كودرو ا (.)19_COVIDوقد بلغت عينة الددراسة ( )260امرأ عاملة تتراوح أعمادرهن ( 25فأكثر) ،وقد
أستخدم الباحث املنهج التحليلي املقادر  ،وقد اشتملت أنوات البحث على صفحة بيا ات املعرفة ،ومقياس
للتعرف على املشكالت االجتماعية للمرأ العاملة في القطاعي العام والخاص في ظل جائحة كودرو ا ،وقد
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توصلت الددراسة إلى ادرتفاع مستوى املشكالت االجتماعية لدى املرأ في القطاعي العام والخاص ،وكذلك وجون
فروق معنوية نالة احصائيا بي املشكالت االجتماعية للمرأ العاملة في القطاعي العام والخاص في ظل جائحة
كودرو ا لصالح القطاع الخاص عند مستوى (.)0.01
 درارسة (أبو شقرة ،)2020 ،بعنوا " الرجولة وتحوالت النوادر الجنددرية ،في ظل أزمة جائحة كودرو ا" .وقدهدفت الددراسة الى درصد التحوالت في النوادر الجنددرية في ظل أزمة كودرو ا ،وفرض الحجر املنزلي ،وااللتزام
باإلجراءات الوقائية ،وأهمها البقاء باملنزل التي تحد من حرية الرجل واملرا  .واعتمدت الددراسة على املنهج الثني
ميثونولوجي ،وتكو ت العينة من ( )100مبحوثا مقسمي مناصفة بي الرجال ،والنساء في صعيد مصر .وقد
تطرقت الددراسة الى تقسيم النوادر حسب النوع االجتماعي ،واهم التحليالت في النوادر الجنددرية للرجل واملرأ .
وتوصلت الددراسة إلى عد تائج منها سيطر الرجولة البوية البطريركية حتى اآل  ،وحدوث بعض التحوالت في
النوادر اال تاجية للرجال ،حيث تراجع الرجال عن القيام بدودر العائل الرئيس ي للسر بفعل البطالة ،والتي أثرت
بدودرها على املرأ حيث وقع الكثير من النساء تحت ضغوط ،وزيان العنف املنزلي.
 درارسة (الزاكي )2020 ،بعنوا أناء دربة السر بمهامها وأنوادرها السرية في ظل أزمة ا تشادر فيروس كودرو اّ
واالجتماعية للسر  ،فقد هدفت الددراسة إلى التعرف على
املستجد ،وعالقته ببعض املتغيرات االقتصانية،
العالقة بي أناء دربة السر بمهامها وأنوادرها السرية والعمال املنزلية الخرى (النظافة ،والتنظيف ،والشراء
ُ
ّ
االجتماعية ناخل وخادرج املنزل ،حيث استخدم الباحث أنا
والتخزين ،والرعاية ،والعناية بالسر  ،والعالقات
االستبيا  ،وطبقت الددراسة على عينة بلغت ( ،)394دربة أسر متزوجة ولديهن أبناء من مختلف املستويات
ُ
ّ
واالجتماعية ،وقد استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي ،حيث وزعت االستبا ة إلكترو يا أثناء
االقتصانية،
ً
إحصائيا بي أناء دربة
ا تشادر فيروس كودرو ا املستجد ( ،)19 -CoviDوتوصلت الددراسة إلى أ ه يوجد تباين نال
ّ
االجتماعية
السر مهامها السرية (النظافة ،التنظيف ،الشراء ،والتخزين ،والرعاية والعناية بالسر  ،والعالقات
ناخل وخادرج املنزل) عند مستوى ناللة أقل من ( ،)0.05تبعا ّ
لكل من (سن دربة السر  ،عدن البناء ،مستوى
تعليم درب ودربة السر  ،وظيفة درب السر  ،الدخل الشهري للسر  ،وخوف دربة السر في ظل ا تشادر فيروس
كودرو ا املستجد.
 أما الدرارسة (برنامج األمم املتحدة اإلنمائي ،)2020 ،بعنوا أثر فيروس كودرو ا (كوفيد  ،)19على السر فيالدرن  ،هدفت الددراسة من خالل جزء من التقييمات السريعة الستكشاف تأثير فيروس كودرو ا على السر
الدرن ية ،وتدابير االستجابة الحكومية على السر ،وأعمال التجادرية في الدرن  ،وهي ندراسة مسحية عبر اإل تر ت
شملت  ))084 ،2مستجيبا ،وقد تمت عملية املسح خالل فتر اإلغالق (السبوع الخير من يسا إلى  3أيادر)،
وقد استخدام استبيا مخصص باللغة العربية عبر اال تر ت ،وقد ضم جميع املحافظات اململكة الدرن ية،
وشمل الذكودر واإل اث بكافة الفئات العمرية ،وأ نسبة ( ، )66.5%من العينة أدرن يي والباقي من سودريي ،
وفلسطينيي  ،والعراقيي  ،والجنسيات الخرى ،وقد توصلت الددراسة إلى عد تائج من أبرزها :وأ نسبة
( )58.6%من العينة الذين كا وا يعملو قبل الزمة ،خسروا كامل نخولهم الشهرية ،وأ الفئات العمرية الصغر
سنا قد تأثرت بددرجة أكبر ،في حي جد أ من خسروا أعمالهم كا أقل في املناطق الجنوب من اململكة ففي
الطفيلة بلغ نسبة حوالي ( )32%وفي محافظة معا ما نسبته ( ، )34%وفي عجلو ما نسبته ( .)40%وأ ما
يقرب ثالث أدرباع املشادركي وبنسبه ( )72.5%يواجهو صعوبات في تلبية الحاجات الساسية (اإليجادر ،الغذاء،
التدفئة ،النوية) ،بسبب تدابير اإلغالق ،وأ ما نسبته ( )38.5%كا وا يواجهو مشكلة الحصول على مياه
ظيفة ،وأ ما نسبته ( )69.3%من املشادركي واجهوا مشاكل وصعوبات في الرعاية الصحية ،والخدمات الطبية.
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وأ نسبة ( )48.8%أفانوا بأ أسعادر املوان الغذائية ادرتفعت ،وأ ما يقادرب ( ،)21.9%ال تتوفر لديهم وسائل
االتصال باإل تر ت الذي يحتاجو ه للعمل ،والتعليم ،أو التجادر االلكترو ية ،وكذلك قلة توافر أجهز الكمبيوتر،
وأجهز الكمبيوتر اللوحية.
ب-
-

-

-

درارسات باإلنجليزية :
درارسة كاترينا (" ،)katarzyna, 2016بعنوا تأثير النوادر االجتماعية املختلفة على تفعيل نودر املرأ " وقد هدفت
الددراسة إلى معرفة النوادر االجتماعية التي تقوم بها املرأ إضافة إلى نودرها السري ،حيث اعتمدت الددراسة على
املنهج التحليلي التجريبي على عينة شملت (  )195من اإل اث ،وقد توصلت الددراسة الى أ املرأ لها نودر اجتماعي
مهم في املجتمع ،وتكو محط اهتمام الناس كونها تؤني عمل لخدمة املجتمع ،أ أغلب املبحوثات وبنسبة
( )`71%ابتعدوا عن تفعيل نودرهم االقتصاني بمقادر ة بدودرهم االجتماعي ،حيث أكدت الددراسة على أ أغلب
املبحوثات وبنسبه ( ،)64%كا نافعهم اال خراط بالعمال االجتماعية.
أما درارسة فيليكس ( ،)2006 ،Felixبعنوا العنف السري وقد هدفت الى معرفة مط العنف عند الرجال
كو العنف مشكلة اجتماعية ،وذلك من خالل صراع النوادر بي الجنسي  ،وفقا للمقاييس الذكودرية وقد
أجريت هذه الددراسة في مدينة (بليموت) ،على السجناء واملحتجزين ،وقد بلغ عدن العينة في هذه الددراسة ()258
سجي  ،ومحتجز ،وتوصلت الددراسة إلى عد تائج من أهمها ،أ من الدوافع والسباب ملمادرسة العنف تعون الى
عد متغيرات منها ،التعليم ،واال تماء الديني ،العرق ،السن ،وهذا ما نل عليه إحصائيا من خالل نسبة التباين
الكلي في العنف والبالغة ( ،)12%وكذلك أثر الصراع الجنددري مع املتغيرات السابقة ما نسبته ( ،)27%كما تم
انخل املتغيرات السابقة مع العنف وتبي أ نسبته من التباين الكلي للعنف بلغت ( .)39%بالعمل لإل فاق على
احتياجاتهم الشخصية أكثر من اإل فاق على السر .
درارسة جينات ( ")2005 ،Chenaultبعنوا العنف واإلساء السرية ضد املرأ " ،وقد هدفت الددراسة إلى
التعرف على ظاهر العنف واإلساء ضد املرأ  ،وقد بلغت عينة الددراسة ( )112امرأ  ،واستخدمت التحليالت
الحانية والثنائية واملتعدن لتحليل البيا ات ،وأظهرت نسبة كبير من العينة والبالغة بنسبة ( ،)86%إلى أنهن
تعرضن للعنف واإلساء  ،وكا ت أكثر أ واع اإلساء ا تشادرا وبنسبة ( ،)36%وبلغت نسبة التهديد بالعنف
( ،)28%في حي كا ت نسبة العنف الجسدي ( ،)66%ويليه العنف الجنس ي وبنسبة ( ،)36%والتسبب بالشعودر
بالغضب بنسبة ( .)27%وأظهرت النتائج وجون ندرجات متد ية في التقدير الذاتي لدى النساء الالتي تعرضن
للعنف خالل مرحلة املراهقة ،وكما وجدت ندرجات مرتفعة لتقدير الذات لدى النساء الالتي تربي في مجتمعات
ّ
قبلية ومحافظة ،وكما أشادرت النتائج إلى أ أغلب املشادركات لم يسبق لهن التكلم مع الشرطة ،وبنسبة (،)66%
أو مع أخصائي بنسبة ( ،)64%وأ ما يزيد عن النصف من املشادركات وبنسبة ( )53%لم يسبق لهن التحدث مع
صديق موضع ثقة ،أو مع قريب بخصوص التغلب على اإلساء من خالل استخدام عالج تقليدي ،أو أحد
الطقوس الخاصة.

ما يميز هذه الدرارسة عن الدرارسات السابقة.
أ ما يميز هذه الددراسة عن الددراسات الخرى ،أنها تتطرق الى النوادر املستجد التي لم تكن موجون ناخل
السر الدرن ية قبل جائحة كودرو ا ،وكذلك تركز على الضغوط التي يعاني منها أدرباب السر (الذكودر) .كو الضغوط
جراء جائحة فيروس كودرو ا لم تقتصر على املرأ العاملة فقط ،وأ ما عانى منها أدرباب السر من كال الجنسي  ،حيث
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يعمل أدرباب السر جراء هذه الجائحة في وظيفتي بسبب ا خفاض الدخول املالية ،وكذلك تعرض اغلبية أدرباب السر
الى تسريح من وظائفهم ،وهذا أنى الى ضغوط فسية ،وأسرية عليهم باإلضافة الى مساعد البناء في الددراسة عن
بعد ،ومساعد الزوجة في العمال املنزلية ،ودرعاية الصحية .وكذلك تبي مستويات العنف وأشكاله املتعدن جراء
تلك الظروف الوبائية التي عصفت بالسر .

 -3منهجية الدرارسة وإجراءاتها.
يتناول هذا الفصل وصفا ملنهجية الددراسة ،يشمل مجتمع الددراسة ،أنا الددراسة املستخدمة لجمع
البيا ات ،باإلضافة إلى صدق النا  ،وثباتها ،كما ا ه يشتمل على وصف إلجراءات الددراسة واملعالجة اإلحصائية التي
تم استخدامها لإلجابة على أسئلة الددراسة وعرض النتائج وتحليلها.
 1.3منهجية الدرارسة:
اتبعت هذه الددراسة املنهج الوصفي االدرتباطي ،بوصف مستوى النوادر املستجد التي أفرزتها جائحة كودرو ا
لدى السر الدرن ية في اقليم الشمال ،واآلثادر السلبية التي أحدثتها ،وشكل العالقة السرية بي الزواج ،باإلضافة إلى
الكشف عن مستوى وشكل العنف فيها ،وكذلك معرفة فيما إذا كا هناك عالقة ما بي العنف السري ،والنوادر
املستجد .
 2.3مجتمع الدرارسة:
تألف مجتمع الددراسة من السر الدرن ية ،زوج ،زوجة في منطقة اقليم الشمال واملكو من املحافظات
التالية :إدربد ،املفرق ،جرش ،عجلو  ،والبالغ عدنهم ( )615.652ألف أسر .حيث بلغ عدن سكا محافظة إدربد
( )1.957.000نسمة ،وسكا محافظة جرش ( )952.965نسمة وسكا محافظة املفرق ( )120.574ألف نسمة،
وسكا محافظة عجلو ( )39.579ألف نسمة.
حيث بلغ نسبة عدن سكا في هذا اإلقليم ما يقادرب ( )27.8%من سكا اململكة الدرن ية الهاشمية ،ويعتبر
إقليم الشمال أحد أكبر القاليم اململكة مساحة ،ويأتي باملرتبة الثا ية بعد إقليم الوسط سكا ا .والذي يبعد عن
العاصمة عما حوالي  60كيلو مترا( .نائر االحصاءات العامة.)2020 ،
 :3.3عينة الدرارسة:
تم استخدام أسلوب العينة العشوائية العنقونية متعدن املراحل ،وذلك لكبر حجم مجتمع الددراسة،
وصعوبة تطبيق الددراسة على كافة السر املوجون ضمن اإلقليم وقد تم توزيع االستبا ة الكترو يا على جميع مجتمع
الددراسة من خالل الرابط االلكتروني املعد لهذه الغاية ،واملتضمن عبادرات أنا الددراسة ،حيث استرنت ()817
استجابة (عينة متيسر ) ،حذفت ( )85استجابة لنمطية االستجابة فيها ،وبذلك تكو عينة الددراسة مكو ة من
( )732زوجا وزوجة ،منهم ( )361زوجا وبنسبة مئوية ( )371( ،)49.3%زوجة وبنسبة مئوية بلغت ( ،)50.7%ويبي
الجدول درقم ( )1توزيع أفران عينة الددراسة وفق متغيراتها.
جدول ( )1توزيع أفراد عينة الدرارسة وفق متغيراتها
املستوى/الفئة
أقل من  30رسنة
من  30رسنة -أقل من  40رسنة

املتغير
العمر
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العدد
62
255

النسبة املئوية%
8.5
34.8
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املتغير

العمل

املؤهل األكاديمي

املستوى/الفئة
من  40رسنة 49 -رسنة
 50رسنة فأكثر
املجموع
أعمل
ال أعمل
املجموع
ال يقرأ وال يكتب
ثانوية فما دون
بكالوريوس  +دبلوم
درارسات عليا
املجموع

العدد
342
73
732
237
495
732
27
280
356
69
732

النسبة املئوية%
46.7
10.0
100.0
32.4
67.6
100.0
3.7
38.3
48.6
9.4
100.0

 4.3أداة الدرارسة:
لتحقيق أهداف الددراسة واإلجابة عن أسئلتها ،أعدت أنا الددراسة بعد االطالع على النب النظري
والددراسات السابقة املتعلقة بالنوادر املستجد للسر ،والعنف املجتمعي بشكل عام ،والعنف السري بشكل خاص،
مثل ندراسة (أبو شقر  )2020 ،وندراسة الزاكي ،)2020 ،وندراسة مركز الددراسات االستراتيجية بالجامعة الدرن ية
 )2020من أجل تحديد عبادرات النا ومجاالتها ،حيث تكو ت النا بصودرتها الولية من ( )49عبادر  ،موزعة على
أدربعة مجاالت وهي :مجال النوادر املستجد واشتمل على ( )19عبادر  ،ومجال شكل العالقة السرية واشتمل على ()6
فقرات ،ومجال شكل العنف السري وقد اشتمل على ( )13عبادر  ،مجال اآلثادر السلبية التي أحدثتها جائحة كودرو ا
ناخل السر الدرن ية واشتمل على ( )11عبادر .
صدق األداة:
للتحقق من صدق النا  ،عرضت االستبا ة بصودرتها الولية واملكو ة من ( )49عبادر على مجموعة من
املحكمي بلغ عدنهم ( )7وكا ت نسبة التوافق بينهم ( ،)%85من ذوي الخبر واالختصاص في مجال علم االجتماع،
وعلم الجريمة ،وعلم النفس ،والقا و الجنائي .إلبداء آدرائهم ومقترحاتهم حول محتوى النا وفقراته ،من حيث
املضمو وعدن العبادرات لكل مجال ،والكشف عن مدى مالءمة العبادرات لهداف الددراسة من حيث اال تماء للنا
بشكل عام .واال تماء للمجال املنددرجة تحته بشكل خاص ،وكذلك مراجعة الصياغة اللغوية والنحوية لها ،تم الخذ
بمالحظات املحكمي  ،والتي اشتملت على تعديل املجال الول وإعان صياغة بعض العبادرات وإضافة بعض العبادرات
التي تخدم الددراسة ،وبذلك أصبحت النا بصودرته الجديد والنهاية ،واملكو ة من ( )49عبادر موزعة على أدربعة
مجاالت وهي :مجال النوادر املستجد فيها واشتمل على ( )19عبادر  ،مجال اآلثادر السلبية التي أحدثتها واشتمل على
( )11عبادر  ،ومجال شكل العالقة السرية بي الزواج واشتملت على ( )6فقرات ،باإلضافة إلى مجال شكل العنف
السري واشتمل على ( )13عبادر .
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صدق البناء ألداة الدرارسة :
تم التحقق من صدق البناء للنا املكو ة من ( )49عبادر بحساب معامل االدرتباط املصحح ( Corrected
 )Item- Total Correlationلفقراته ،وهو معامل ادرتباط بيرسو بي الددرجة على العبادر والددرجة الكلية على املجال أو
النا ككل بعد حذف العبادر  ،ويبي جدول ( )3ذلك.
جدول ( )3معامل االرتباط املصحح عبارات األداة املتعلقة بالعنف األرسري داخل األرسر األردنية في إقليم الشمال
أثناء جائحة كورونا
معامل االرتباط املصحح الرتباط العبارة

معامل االرتباط املصحح الرتباط العبارة

رقم
العبارة

باملجال الذي تنتمي إليه

باألداة
ككل

1

*0.45

*0.37

26

2
3
4

**0.72
**0.64
**0.61

**0.66
**0.61
**0.57

27
28
29

*0.43
**0.64
**0.66

5

**0.64

**0.57

30

*0.25

*0.24

6

**0.55

**0.54

31

**0.59

*0.38

7

**0.77

**0.69

32

*0.49

*0.25

8
9
10

*0.49
**0.67
*0.46

**0.51
**0.54
*0.49

33
34
35

**0.21
*0.39
*0.29

*0.34
*0.49
*0.37

11

**0.73

**0.65

36

*0.41

**0.53

12

**0.72

**0.62

37

*0.38

**0.52

13

*0.46

*0.43

38

*0.23

*0.44

14

**0.56

**0.60

39

**0.57

**0.62

15

**0.73

**0.66

40

**0.77

*0.36

16

**0.60

**0.58

41

**0.71

*0.37

17

**0.72

**0.69

42

**0.76

*0.36

18

**0.55

**0.54

43

**0.78

**0.62

19

**0.63

**0.62

44

**0.77

**0.55

20

**0.61

*0.49

45

**0.70

*0.34

21

**0.73

*0.34

46

**0.67

*0.45

22

**0.77

*0.44

47

**0.59

*0.26

23

**0.75

**0.54

48

*0.24

*0.23

24

**0.75

*0.42

49

*0.22

*0.27

25

**0.65

*0.48
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العبارة
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باألداة
ككل

*0.22

*0.21
*0.31
*0.48
*0.44
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ً
إحصائيا عند مستوى الداللة
** نال

ً
إحصائيا عند مستوى الداللة اإلحصائية ()0.05= α
*نال
اإلحصائية ()0.01= α
ً
إحصائيا وأكبر من ( )0.20وهي مقبولة
ُيالحظ من جدول ( )3أ جميع قيم معامالت االدرتباط املصحح نالة
لغراض الددراسة الحالية

ثبات األداة:
تم التأكد من مؤشرات ثبات النا واملكو من ( )49عبادر  ،تم تطبيقها على عينة استطالعية مكو ة من
( )63زوجا وزوجة من مجتمع الددراسة ومن خادرج عينتها ،حيث تم تقدير معامل ثبات النا بطريقة االتساق الداخلي
(كرو باخ ألفا) ويبي جدول درقم ( )2ذلك.
جدول ( )2معامالت ثبات االتساق الداخلي (كرونباخ ألفا) أداة الدرارسة ككل ولكل مجال من مجاالتها
معامل ثبات االتساق الداخلي
عدد الفقرات
املجال
رقم املجال
(كرونباخ ألفا)
0.93
19
النوادر املستجد
1
0.86
11
اآلثادر السلبية
2
0.76
6
شكل العالقة السرية بي الزواج
3
ُ
شكل العنف السري
0.88
13
4
0.94
49
عبادرات النا ككل
يالحظ من جدول ( )2أ قيمة معامالت ثبات االتساق الداخلي تراوحت بي ( )0.76و( )0.93والنا ككل
( ،)0.94وهي نسبة مقبولة لغراض الددراسة الحالية.
املعيار اإلحصائي ألداة الدرارسة:
ُ
لتحديد مستوى النوادر املستجد  ،ومستوى شكل العالقة السرية ،ومستوى شكل العنف السري ،ومستوى
ُ
اآلثادر السلبية التي أحدثتها جائحة كودرو ا ناخل السر الدرن ية ،ولكل عبادر من فقراتها؛ استخدم املعيادر اإلحصائي
املعتمد على املتوسطات الحسابية ،ويبي جدول ( )4ذلك .
ُ
جدول ( )4املعيار اإلحصائي لتحديد مستوى األدوار املستجدة ،ومستوى شكل العالقة األرسرية ،ومستوى شكل
ُ
العنف األرسري ،ومستوى اآلثار السلبية التي أحدثتها جائحة كورونا داخل األرسر األردنية ،ولكل عبارة من فقراتها
املستوى
املتورسط الحسابي
منخفض
من  –1.00أقل من 2.34
متوسط
من  –2.34أقل من 3.67
مرتفع
من 5.00 – 3.67
متغيرات الدرارسة :اشتملت الدرارسة على املتغيرات اآلتية:
ً
أوال :املتغيرات املستقلة ،وهي:
 العمر :وله أدربعة مستويات (أقل من  30سنة)( ،من  30سنة -أقل من  40سنة)( ،من  40سنة 49 -سنة)،( 50سنة فأكثر).
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 العمل :وله مستويي (أعمل ،ال أعمل). املؤهل الكانيمي :ولها أدربعة مستويات (ال يقرأ وال يكتب ،ثا وية فما نو  ،بكالودريوس  +نبلوم ،ندراساتعليا).
 النوادر املستجد  :وتمثلها املتوسط الحسابي لتقديرات أفران عينة الددراسة على عبادرات النا املتعلقةبالنوادر املستجد .
ُ
ثا ًيا :املتغير التابع ،وهو شكل العنف السري :ناخل السر الدرن ية أثناء جائحة كودرو ا :وتمثلها املتوسط
الحسابي لتقديرات أفران عينة الددراسة على عبادرات النا املتعلقة بشكل العنف السري.
املعالجات اإلحصائية:
 لإلجابة عن السؤال الول والثاني والثالث؛ استخدمت املتوسطات الحسابية واال حرافات املعيادرية؛ ملعرفة
ُ
مستوى النوادر املستجد  ،ومستوى شكل العالقة السرية ،ومستوى شكل العنف السري ،ومستوى اآلثادر
ُ
السلبية التي أحدثتها جائحة كودرو ا ناخل السر الدرن ية.
 لإلجابة عن السؤال الثاني؛ استخدم معامل ادرتباط بيرسو إليجان مصفوفة معامالت االدرتباط بي تقديرات
أفران عينة الددراسة على العبادرات املتعلقة بالنوادر املستجد وتقديراتهم على العبادرات املتعلقة بالعنف السري.
ً
 لإلجابة عن السؤال الثالث؛ استخدمت املتوسطات الحسابية واال حرافات املعيادرية وفقا ملتغيرات (العمر،
ُ
العمل ،املؤهل الكانيمي) ،كما تم تطبيق تحليل التباين الثالثي ( )Three way ANOVAملعرفة الداللة اإلحصائية
للفروق الظاهرية بي املتوسطات الحسابية لتقديرات أفران عينة الددراسة على عبادرات النا املتعلقة بالعنف
ً
ُ
السري ناخل السر الدرن ية في إقليم الشمال أثناء جائحة كودرو ا ُمجتمعة .كما تم تطبيق تحليل التباين الثالثي
ُ
املتعدن ) (Three Way MANOVAملعرفة الداللة اإلحصائية للفروق الظاهرية بي املتوسطات الحسابية
لتقديرات أفران عينة الددراسة على كل مجال من مجاالت النا املتعلقة بالعنف السري ناخل السر الدرن ية في
ً
إحصائيا وفق متغير العمر واملؤهل
إقليم الشمال أثناء جائحة كودرو ا .وملعرفة لصالح من الفروق الدالة
الكانيمي؛ استخدام اختبادر شيفيه ( )Scheffeللمقادر ات َ
البعدية.

 -4عرض النتائج ومناقشتها

ُ
 نتائج السؤال األول :ما النوادر املستجد ومستواها لدى السر الدرن ية في إقليم الشمال أثناء جائحة كودرو ا ؟.
ولإلجابة عن هذا السؤال؛ ُحسبت املتوسطات الحسابية واال حرافات املعيادرية لتقديرات أفران عينة
ُ
الددراسة على عبادرات النا املتعلقة بالنوادر املستجد لدى السر الدرن ية في إقليم الشمال أثناء جائحة كودرو ا ،ويبي
جدول ( )5ذلك.
جدول ( )5املتورسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات أفراد عينة الدرارسة على عبارات األداة املتعلقة
ُ
األدوار املستجدة لدى األرسر األردنية في إقليم الشمال أثناء جائحة كورونا ،مرتبة تنازليا وفق املتورسطات
الحسابية
م

العبارة

1
9
11

أقض ي وقتا أطول في تدريس أبنائي أثناء جائحة كورونا
أقض ي معظم وقتي في العمل قبل الجائحة
أصبحت تشارك زوجتك في تنظيف البيت وكذلك في تحضير الطعام ،أثناء
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املتورسط
الحسابي*
3.98
3.92
3.88

االنحراف
املعياري
0.93
0.89
0.93

الرتبة املستوى
1
2
3

مرتفع
مرتفع
مرتفع

صراع األدوار المستجدة داخل األسرة األردنية أثناء جائحة
كورونا ،وعالقتها بأنماط العنف األسري

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ــ المجلد السادس ــ العدد التاسع ــ أغسطس 2022م

املتورسط
الحسابي*

م

العبارة

4
19
2
12
8
15
17
14
13
3
18
6
16
5
7
10

جائحة كورونا.
غالبا ال أرستطيع إكمال تدريس أبنائك أثناء جائحة كورونا
ال بد من التكيف مع األدوار الجديدة بسبب الجائحة.
لم أكن أدرس أبنائي قبل جائحة كورونا
التدخل في شؤون املنزل أكثر من قبل بسبب جائحة كورونا.
لم أكن أهتم بترتيب البيت قبل جائحة كورونا
لم أعد أشارك الجيران واألقارب منارسباتهم أثناء جائحة كورونا.
لم أعد أشعر بدوري االجتماعي أثناء الجائحة.
لم أتعود على هذا النمط املعيش ي قبل جائحة كورونا.
أصبحت أتدخل في شؤون زوجتي الخاصة بشكل أكثر أثناء الجائحة.
ليس لدي الصبر على تعليم أبنائي أثناء جائحة كورونا
من الصعب علي تقبل أعمال غير متعود عليها
لم أكن أهتم بشراء احتياجات البيت قبل جائحة كورونا.
كرب أرسرة أعتبر أن دوري األرساس ي خارج املنزل.
من الصعب على الجلوس فترة طويلة في تدريس أبنائي أثناء جائحة كورونا
غالبا ما كانت زوجتي تشتري احتياجات املنزل قبل جائحة فيروس كورونا.
اقض ي وقتا طويال في املنزل بسبب الحظر املنزلي.
األدوار املستجدة ككل

3.87
3.83
3.81
3.81
3.80
3.80
3.79
3.78
3.77
3.76
3.75
3.72
3.72
3.65
3.61
3.58
3.78

االنحراف
املعياري
0.93
0.91
1.02
1.03
0.91
0.93
0.95
0.96
0.91
0.98
0.96
1.02
0.90
0.98
1.02
1.01
0.61

الرتبة املستوى
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
مرتفع
متورسط
متورسط
متورسط
مرتفع

ُيالحظ من جدول ( )5ما يلي:
ُ
ً
ً
السر الدرن ية في إقليم الشمال أثناء جائحة كودرو ا ،منها (ً )16
وجون (ً )19
مستجدا
نودرا
مستجدا لدى
نودرا
جاءت بمستوى مرتفع ،وثالثة أنوادر مستجد بمستوى متوسط.
أ مستوى النوادر املستجد ككل مرتفع بمتوسط حسابي ( )3.78وا حراف معيادري ( ،)0.61حيث تراوحت
ُ
املتوسطات الحسابية للعبادرات املتعلقة النوادر املستجد لدى السر الدرن ية في إقليم الشمال أثناء جائحة كودرو ا بي
( )3.58بمستوى متوسط و( )3.58بمستوى مرتفع.
جاءت النوادر املستجد بي مستوى متوسط للعبادر درقم ( )10التي تنص على " اقض ي وقتا طويال في املنزل
بسبب الحظر املنزلي" بمتوسط حسابي ( )3.58وا حراف معيادري ( ،)1.01ومستوى مرتفع للعبادر درقم ( )1التي تنص
على " أقض ي وقتا أطول في تددريس أبنائي أثناء جائحة كودرو ا " بمتوسط حسابي ( )3.98وا حراف معيادري (.)0.93
كما أظهرت النتائج أ جميع العبادرات جاءت بمستوى مرتفع ما عدا ثالث عبادرات ودرقمهما ( )10 ،7 ،5التي
جاءت بمستوى متوسط.
ُ
 مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال األول :ما النوادر املستجد ومستواها لدى السر الدرن ية في إقليم الشمال
أثناء جائحة كودرو ا ؟" .
أشادرت النتائج الى أ مستوى النوادر املستجد ككل جاءت مرتفعة بمتوسط حسابي ( )3.78وأ حراف
معيادري ( ،)0.61ووجون ( )19نودرا مستجدا لدى السر الدرن ية في اقليم الشمال أثناء جائحة كودرو ا ،منها ( )16نودرا
مستجد جاءت مرتفعة ،وثالثة أنوادر مستجد بمستوى متوسط .ويفسر ذلك بأ هذه النوادر أحدثتها ا تشادر جائحة
كودرو ا وجاءت بشكل مرتفع تيجة الوضاع والظروف االقتصانية واالجتماعية املختلفة للسر الدرن ية ،وطبيعة
العتوم ،الصرايره
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العانات والتقاليد االجتماعية وتمثلت النوادر املستجد  ،في تددريس البناء لفترات طويلة ،ومشادركة الزوجة في العمال
املنزلية( ،تنظيف البيت وترتيبه ،وتحضير الطعام) باإلضافة إلى االهتمام الزائد بشراء مستلزمات وحاجيات املنزل،
وقضاء وقت أطول مع البناء في ترفيههم ودرعايتهم صحيا وخاصة باتباع تعليمات السالمة العامة جائحة كودرو ا،
وقض ى وقتا طويال ناخل املنزل بسبب الحظر املنزلي ،وعدم مشادركة في مناسبات القادرب والجيرا وغيرها ،من
إغالقات للمدادرس وبقاء التعليم عن بعد ومن خالل املنصات اإللكترو ية ،وهذه النتائج يمكن تفسيرها على أنها
حصيلة ما أفرزته جائحة كودرو ا من إغالقات للمدادرس وبقاء التعليم عن بعد ومن خالل املنصات اإللكترو ية،
وكذلك الحظر الشامل الذي فرض على السر الدرن ية من خالل أوامر.
وهذا يشكل عبئ ا فاقي على السر لجأت بعض السر إلى البحث عن مصددر نخل اخر يساعد على تأمي
ابسط الحاجات للسر وكذلك الحظر الشامل الذي فرض على السر الدرن ية من خالل أوامر الدفاع التي صددرت
بسبب الوضاع الوبائية السائد ملد طويلة وتنفيس على السر من خالل ساعات قليلة لشراء الحاجات املنزلية،
وهذه الظروف أفرزت أنوادرا جديد للسر لم تكن موجون من قبل.
أ جائحة كودرو ا وما درافقها من تسبب بوفا مئات املاليي من البشر في جميع أ حاء العالم ،ومن كسان
تجادري في جميع املجاالت االقتصانية أثرت في تغيير أ ماط الحيا اليومية والتي اعتان عليها الناس ،وكذلك على
ّ
االجتماعية ،وضرب ال ظمة الصحية في ّ
كل نولة حتى والتي تصف فسها بـ املتقدمة ،وتركت آثادرا في
سلوكياتهم
جوا ب كثير على السر الدرن ية وخاصة في البعد االقتصاني بسبب ا قطاع عن العمل وتكاليف املعيشة
وااليجادرات ،والفوائد املترتبة على أقساط البنوك ،التي تستحق خالل تلك اإلغالقات والحظر الشامل ،مما أنى إلى
زيان الفقر والبطالة والذي بدودر انعكس على السر بشكل كبير ،بادرتفاع تكاليف املعيشة.
وتتفق هذه النتيجة مع تائج ندراسة (هيئة المم املتحد  ،)2020 ،والتي توصلت الى أ جائحة كودرو ا
(كوفيد  )19جعلت الزواج أكثر مشادركة في العمال املنزلية ،وزيان العباء الرعاية غير مدفوعة الجر ،والعمل املنزلي
للرجال والنساء في املنطقة العربية ،وكذلك تتفق مع ندراسة (جغمومة )2017 ،والتي توصلت الى أ ما نسبته ()60%
من املبحوثي ال يستطيعو مساعد أبنائهم في الددراسة بسبب ضيق الوقت ،وتعدن النوادر املناطة بهم.
ويرى الباحث بأ أي أنوادر املستجد على أي مجتمع من املجتمعات ما هو إال تيجة التغيرات املفروضة
عليها سواء كا ت اقتصانية ،او اجتماعية ،او صحية ،ويتبع تلك التغيرات أنوادرا متعدن جراء تلك التغيرات ناخل
السر .حيث أ مستوى النوادر جاء مرتفعا بسبب ما تعا يه السر الدرن ية من ضنك الحيا املعيشية قبل جائحة
كودرو ا ،ومع الجائحة اصبحت االمودر قاسية جدا لبعض السر.
 نتائج السؤال الثاني" :هل توجد عالقة بي النوادر املستجد والعنف السري ؟
ولإلجابة على هذا السؤال؛ ُحسبت معامالت ادرتباط بيرسو بي تقديرات أفران عينة الددراسة على العبادرات
املتعلقة بالنوادر املستجد وتقديراتهم على العبادرات املتعلقة بالعنف السري ،ويبي جدول ( )9ذلك.
جدول ( )9معامالت ارتباط بيررسون بين تقديرات أفراد عينة الدرارسة على العبارات املتعلقة باألدوار املستجدة
وتقديراتهم على العبارات املتعلقة بالعنف األرسري
شكل العنف
معامل ارتباط بيررسون
الداللة اإلحصائية
العدد
معامل ارتباط بيررسون

الرمزي
املادي
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**.419
0.000
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**.295
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شكل العنف

اللفظي

االجتماعي

أشكال العنف ككل












الداللة اإلحصائية
العدد
معامل ارتباط بيررسون
الداللة اإلحصائية
العدد
معامل ارتباط بيررسون
الداللة اإلحصائية
العدد
معامل ارتباط بيررسون
الداللة اإلحصائية
العدد

األدوار املستجدة ككل
0.000
732
**.308
0.000
732
**.231
0.000
732
**.379
0.000
732

** ذات ناللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )(a=0.01
ُيالحظ من جدول ( )9ما يلي:
ً
إحصائيا عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α = 0.01بي النوادر املستجد والعنف
وجون عالقة موجبة نالة
السري ناخل السر الدرن ية في إقليم الشمال أثناء جائحة كودرو ا ،حيث بلغ معامل االدرتباط بينهما ()0.379؛
مما يدل على أ ه بزيان النوادر املستجد ناخل السر الدرن ية في إقليم الشمال أثناء جائحة كودرو ا يزنان لديهم
العنف السري.
بلغت قيمة أعلى معامل ادرتباط ( )0.419بي النوادر املستجد والعنف الرمزي ،في حي بلغت قيمة أننى معامل
ادرتباط ( )0.231بي النوادر املستجد والعنف االجتماعي.
ً
إحصائيا عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α =0.01بي النوادر املستجد والعنف
وجون عالقة موجبة نالة
الرمزي ناخل السر الدرن ية في إقليم الشمال أثناء جائحة كودرو ا ،حيث بلغ معامل االدرتباط بينهما ()0.419؛
مما يدل على أ ه بزيان النوادر املستجد ناخل السر الدرن ية في إقليم الشمال أثناء جائحة كودرو ا يزنان لديهم
العنف الرمزي.
ً
إحصائيا عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α = 0.01بي النوادر املستجد والعنف
وجون عالقة موجبة نالة
املاني ناخل السر الدرن ية في إقليم الشمال أثناء جائحة كودرو ا ،حيث بلغ معامل االدرتباط بينهما ()0.295؛
مما يدل على أ ه بزيان النوادر املستجد ناخل السر الدرن ية في إقليم الشمال أثناء جائحة كودرو ا يزنان لديهم
العنف املاني.
ً
إحصائيا عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α = 0.01بي النوادر املستجد والعنف
وجون عالقة موجبة نالة
اللفظي ناخل السر الدرن ية في إقليم الشمال أثناء جائحة كودرو ا ،حيث بلغ معامل االدرتباط بينهما ()0.308؛
مما يدل على أ ه بزيان النوادر املستجد ناخل السر الدرن ية في إقليم الشمال أثناء جائحة كودرو ا يزنان لديهم
العنف اللفظي.
ً
إحصائيا عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α = 0.01بي النوادر املستجد والعنف
وجون عالقة موجبة نالة
االجتماعي ناخل السر الدرن ية في إقليم الشمال أثناء جائحة كودرو ا ،حيث بلغ معامل االدرتباط بينهما ()0.231؛
مما يدل على أ ه بزيان النوادر املستجد ناخل السر الدرن ية في إقليم الشمال أثناء جائحة كودرو ا يزنان لديهم
العنف االجتماعي.
العتوم ،الصرايره
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 مناقشة نتائج السؤال رقم ( :)2هل يوجد عالقة بي صراع النوادر املستجد والعنف السري ناخل السر
الدرن ية؟
أشادرت النتائج إلى وجون عالقة إيجابية نالة إحصائيا عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )0.01=aبي النوادر
املستجد والعنف السري ناخل السر الدرن ية في اقليم الشمال أثناء جائحة كودرو ا بكافة أشكاله ،وقذ بلغ معامل
االدرتباط بينهما ( )0.379وهذا يشير إلى أ ه وكلما زانت النوادر املستجد ناخل السر كلما زانت مستلزمات املعيشية
زان لديهم العنف السري .ويعزى ذلك إلى ازنواجية النوادر املستجد على الزوجي والضغوط املترتبة من تلك النوادر
على السر  .والذي بدودره يفرز أشكاال مختلفة من العنف جراء تلك الضغوط.
النوادر املستجد التي أحدثها جائحة كودرو ا ،على االسر الدرن ية انت الى زيان االعباء الرعاية الغير مدفوعة
الجر ،وا خفاض في مستوى املعيشة ،وتزايد تكاليف التعليم وخاصة االجهز والتقنيات التكنولوجية الحديثة
ومصادريف اإل تر ت من أجل تعليم البناء ،والرعاية الصحية وتبعاتها من حيث االلتزامات املانية على السر وخاصة
الغير مشمولي في املظلة الصحية ،اهيك على ما أحدثه الجائحة من تغيرات على ال ماط السلوكية للفران ،وضعف
طبيعة العالقات االجتماعية بي الفران كل ذلك انعكس سلبا على ملكياتهم ووضعهم الصحي الذي سبب لهم الكثير
من القلق والتوتر والخوف من املجهول ،وهذه الضغوط النفسية انعكست على السر باستخدام جميع ا واع
واشكال العنف سواء بي الزواج أو بي درب السر واالبناء مما يدل على أ ه بزيان النوادر املستجد ناخل السر
الدرن ية في إقليم الشمال أثناء جائحة كودرو ا يزنان لديهم العنف االجتماعي.
وهذا يتفق على ما أظهرته ندراسة لهيئة المم املتحد للمرأ على تسع نول ومن ضمنها الدرن با الجائحة
أثرت على الوضع النفس ي للسر بسبب التوتر والقلق وأ النسبة الكبر كا ت من الدرن وا نسبة النساء اللواتي ال
يشعر بالما بلغت %30.2بينما الرجال فقد بلغت نسبتهم  %29وهذا ينعكس على عدم تماسك السر والذي
يؤني إلى تفككها( .هيئة المم املتحد للمرأ .)2020 ،
وقد أظهرت جمعية علم النفس المريكية بأ المراض املنتشر لدى النساء العامالت بسبب تعدن النوادر
واملهام ،تزيد عن الرجال بحوالي  %20 -25وأ المراض املنتشر لديهن العصبية ،والوسواس القهري ،والفصام،
والقلق ل عمل املرأ يضفي على حياتها جهونا مضاعفة وضغوط فسية ،ودربما هذا الصراع يؤني إلى صراع فس ي
ناخلي بسبب ا خفاض بمستوى أناء تلك املهام والنوادر والواجبات املتعادرضة ،فتكو املرأ ضحية لهذا الصراع مما
ينعكس ذلك ً
سلبا على تربية البناء ودرعايتهم فتصبح العالقة بي الم والبناء عالقة سطحية ودربما يسونها العنف.
(بن عمادر )2006. ،
ويرى الباحث بأ االسر الدرن ية وقبل جائحة كودرو ا كا ت تعاني من تدني في مستوى املعيشة بسبب الفقر
والبطالة وتدني في الجودر ومع ا تشادر فيروس كودرو ا تولد لديهم ضغوطا جديد وأنوادر مستجد أثر كل ذلك على
سلوكياتهم ناخل السر مما خلق أجواء مشحو ة من التوتر واملشاحنات العائلية التي أنت في نهاية املطاف إلى
العنف ضد السر .
 نتائج السؤال رقم ( " :)3هل يوجد بي العنف السري واملتغيرات الديمغرافية؟.
ولإلجابة على هذا السؤال؛ ُحسبت املتوسطات الحسابية واال حرافات املعيادرية لتقديرات أفران عينة
الددراسة على عبادرات النا املتعلقة بالعنف السري ناخل السر الدرن ية في إقليم الشمال أثناء جائحة كودرو ا
ً
ُمجتمعة ،وفق متغيرات (العمر ،العمل ،املؤهل الكانيمي) ،ويبي جدول ( )10ذلك.
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جدول ( )10املتورسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات عينة الدرارسة على عبارات األداة املتعلقة
بالعنف داخل األرسر األردنية في إقليم الشمال أثناء جائحة كورونا ُمجتمعة وفقا ملتغيرات (العمر ،العمل ،املؤهل
األكاديمي)
املتغير

العمر

العمل

املؤهل األكاديمي

املستوى/الفئة
أقل من  30رسنة
من  30رسنة -أقل من  40رسنة
من  40رسنة 49 -رسنة
 50رسنة فأكثر
الكلي
أعمل
ال أعمل
الكلي
ال يقرأ وال يكتب
ثانوية فما دون
بكالوريوس  +دبلوم
درارسات عليا
الكلي

املتورسط الحسابي
3.04
3.09
3.29
2.95
3.17
3.17
3.16
3.17
3.16
3.26
3.11
3.08
3.17

االنحراف املعياري
0.67
0.69
0.65
0.66
0.68
0.67
0.68
0.68
0.39
0.61
0.73
0.73
0.68

ُيالحظ من جدول ( )10وجون فروق ظاهرية بي املتوسطات الحسابية لتقديرات أفران عينة الددراسة على
ً
جتمعةً ،
وفقا
عبادرات النا املتعلقة بالعنف السري ناخل السر الدرن ية في إقليم الشمال أثناء جائحة كودرو ا ُم
ملتغيرات (العمر ،العمل ،املؤهل الكانيمي) ،ولتحديد الداللة اإلحصائية لهذه الفروق الظاهرية ،تم تطبيق تحليل
ُ
التباين الثالثي ( ،)Three way ANOVAويبي جدول ( )11ذلك.
ُ
جدول ( )11تحليل التباين الثالثي للمتورسطات الحسابية لتقديرات عينة الدرارسة على عبارات األداة املتعلقة
بالعنف داخل األرسر األردنية في إقليم الشمال أثناء جائحة كورونا ُمجتمعة ،وفقا ملتغيرات (العمر ،العمل،
املؤهل األكاديمي(
الداللة
متورسط
درجات
مجموع
قيمة ف
املتغير
اإلحصائية
املربعات
الحرية
املربعات
0.000
*8.364
3.684
3
11.052
العمر
0.848
0.037
0.016
1
0.016
العمل
0.022
*3.229
1.422
3
4.267
املؤهل الكانيمي
0.440
724
318.919
الخطأ
املجموع املُ ّ
731
334.175
عدل
*ذو ناللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )(a=0.05
ُيالحظ من جدول ( )11ما يلي:
 أ قيمة الداللة اإلحصائية ملتغير العمر بلغت ( ،)0.000وهي أقل من مستوى الداللة اإلحصائية ()α =0.05؛
مما يدل على وجون فروق ذات ناللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α =0.005بي املتوسطات
الحسابية لتقديرات أفران عينة الددراسة على عبادرات النا املتعلقة بالعنف السري ناخل السر الدرن ية في
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ً ُ
إقليم الشمال أثناء جائحة كودرو ا ُمجتمعة تعزى ملتغير العمر .وملعرفة لصالح من تلك الفروق الدالة
حصائيا؛ استخدام اختبادر شيفيه ( )Scheffeللمقادر ات َ
ً
البعدية ،وجدول ( )12يبي ذلك.
إ
َ
جدول ( )12نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية للمتورسطات الحسابية لتقديرات عينة الدرارسة على عبارات
األداة املتعلقة بالعنف داخل األرسر األردنية في إقليم الشمال أثناء جائحة كورونا ُمجتمعة وفقا ملتغير (العمر)
ْ
ْ
الحسابيين
املتورسطين
الفرق بين
العمر
من  40رسنة-
من  30رسنة-
املتورسط
 50رسنة فاكثر
 49رسنة
أقل من  40رسنة
الحسابي
0.09
*0.25
0.05
3.04
أقل من  30سنة
0.14
*0.20
3.09
من  30سنة -أقل من  40سنة
*0.34
3.29
من  40سنة 49 -سنة
2.95
 50سنة فأكثر
* ذو ناللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ()α = 0.05
ً
إحصائيا بي تقديرات أفران عينة الددراسة ذوي العمر (من  40سنة-
ُيالحظ من جدول ( )12وجون فرق نال
 49سنة) مقادر ة بذوي العمر (أقل من  30سنة ،من  30سنة -أقل من  40سنة) ،ولصالح تقديرات أفران عينة
الددراسة ذوي العمر (من  40سنة 49 -سنة).
 أ قيمة الداللة اإلحصائية ملتغير العمل بلغت ( ،)0.848وهي أكبر من مستوى الداللة اإلحصائية ()α =0.05؛
مما يدل على عدم وجون فرق ذي ناللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α =0.05بي املتوسطي
الحسابيي لتقديرات أفران عينة الددراسة على عبادرات النا املتعلقة بالعنف السري ناخل السر الدرن ية في
ً
إقليم الشمال أثناء جائحة كودرو ا ُمجتمعة ُيعزى ملتغير العمل.
 أ قيمة الداللة اإلحصائية ملتغير املؤهل الكانيمي بلغت ( ،)0.022وهي أقل من مستوى الداللة اإلحصائية
()α =0.05؛ مما يدل على وجون فروق ذات ناللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية ( )α =0.05بي
املتوسطات الحسابية لتقديرات أفران عينة الددراسة على عبادرات النا املتعلقة بالعنف السري ناخل السر
ً ُ
الدرن ية في إقليم الشمال أثناء جائحة كودرو ا ُمجتمعة تعزى ملتغير املؤهل الكانيمي .وملعرفة لصالح من تلك
إحصائيا؛ استخدام اختبادر شيفيه ( )Scheffeللمقادر ات َ
ً
البعدية ،وجدول ( )13يبي ذلك.
الفروق الدالة
َ
جدول ( )13نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية للمتورسطات الحسابية لتقديرات عينة الدرارسة على عبارات
األداة املتعلقة بالعنف داخل األرسر األردنية في إقليم الشمال أثناء جائحة كورونا ُمجتمعة وفقا ملتغير (املؤهل
األكاديمي)
ْ
ْ
الحسابيين
املتورسطين
الفرق بين
املؤهل األكاديمي
ندراسات عليا
بكالودريوس  +نبلوم
املتوسط الحسابي ثا وية فما نو
0.10

3.16
ال يقرأ وال يكتب
3.26
ثا وية فما نو
3.11
بكالودريوس  +نبلوم
3.08
ندراسات عليا
* ذو ناللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )(a=0.05
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ً
إحصائيا بي تقديرات أفران عينة الددراسة ذوي املؤهل الكانيمي
ُيالحظ من جدول ( )13وجون فرق نال
(ثا وية فما نو ) مقادر ة بذوي املؤهل الكانيمي (بكالودريوس  +نبلوم ،م ندراسات عليا) ،ولصالح تقديرات أفران عينة
الددراسة ذوي املؤهل الكانيمي (ثا وية فما نو ).
مناقشة السؤال رقم ( )3والتي ينص على:
ال توجد عالقة بي العنف السري واملتغيرات الديمغرافية؟
نلت النتائج على وجون فروق ظاهرية بي املتوسطات الحسابية لتقديرات أفران عينة الددراسة على عبادرات
النا املتعلقة بالعنف السري ناخل السر الدرن ية في اقليم الشمال أثناء جائحة كودرو ا مجتمعة ،وفقا ملتغيرات
(العمر ،العمل ،املؤهل الكانيمي) تعزى ملتغير العمر لصالح تقديرات أفران عينة الددراسة ذوي العمر (من 40سنة –
 49سنة) .وقد يعزى سبب ذلك بأ هذه الفتر فتر ضوج وأكثر درشدا ،وتفهم للواقع املعاش ،ويتعاملو مع املواقف
بوعي أكثر من الفئات العمرية االخرى وكذلك لتقدم كال الزوجي في العمر ومعرفة كل منهما بواجباته ومسؤولياته
وأصبح لديهم معرفة بما يقومو به من أنوادر .وبالتالي تنخفض حد املشاحنات واملشاكل لديهم.
وكذلك أظهرت النتائج وجون فروق ذو ناللة إحصائية تعزى ملتغير (املؤهل الكانيمي) ولصالح ذوي املؤهل
الكانيمي (ثا وية فما نو ).
ويفسر ذلك بالدودر الذي يلعبه ادرتفاع مستوى التعليم لدى الزواج في تقدير أنوادرهم االجتماعية والعائلية
املناطة بهم والقيام بها .وزيان الوعي لدى الزوجي بسلبيات العنف واآلثادر املترتبة عليه ،كما يساعدهم في معرفة
كيفية مواجهته والحد منه ،كما أ التعليم يكسب الفرن أسس التعامل مع أفران السر التنشئة االجتماعية وفي
وقددرته على انادر الزمات التي تحصل ناخل السر  .وهذه النتيجة تتفق مع ندراسة (اآلغوات )2014 ،والتي توصلت
تائجها الى وجون فروق ذات ناللة احصائية تعزى للمستوى التعليمي ،وبأ املؤهل الكانيمي العالي القل مستوى في
العنف والصراع.
وكذلك أكدت ندراسة (قازا  .)2017 ،بعنوا العنف املوجه ضد الزوجة في السر الدرن ية ،والتي كشفت
عن العنف املمادرس ضد الزوجة في السر الدرن ية ،وأ واعه وقد توصلت الددراسة با سلوكيات التعنيف لدى الرجل
تعزى الى تدني مكا ته االجتماعية وا خفاض مستوى التعليم لدية.
وقد اتفقت ندراسة فيليكس ( )Felix ،2006مع هذه النتيجة التي توصلت عد تائج منها تشير الى أ
الدوافع واالسباب ملمادرسة العنف تعون الى عد متغيرات منها مستوى التعليم والعمر.
ويرى الباحث بأ التعليم لحد الزوجي اهمية كبير وذلك من خالل امتالك املهادرات واملعرفة الالزمة والتي
تساعده على انادرته حياته االسرية ،وتنشئة ابناءه تنشئه سليمه ملا يملكه من تجادرب علمية ،ترفد خبراته في التصرف
مع الشياء بعقال ية ،ووعي والقددر على التمييز بي الخطأ والصواب فالشخص املتعلم يكو اقددر على التطودر
واحترام القيم املجتمعية ،باإلضافة الى زيان ثقة الفرن بنفسه ومعرفة حقوقه وواجباته واحترام آدراء االخرين ،وأناء
مهامه بشكل أفضل من غير املتعلم.
وكذلك أظهرت النتائج وجون فروق ذو ناللة إحصائية تعزى ملتغير (املؤهل الكانيمي) ولصالح ذوي املؤهل
الكانيمي (ثا وية فما نو ).
ويفسر ذلك بالدودر الذي يلعبه ادرتفاع مستوى التعليم لدى الزواج في تقدير أنوادرهم االجتماعية والعائلية
املناطة بهم والقيام بها .وزيان الوعي لدى الزوجي بسلبيات العنف واآلثادر املترتبة عليه ،كما يساعدهم في معرفة
كيفية مواجهته والحد منه ،كما أ التعليم يكسب الفرن أسس التعامل مع أفران السر التنشئة االجتماعية وفي
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وقددرته على انادر الزمات التي تحصل ناخل السر  .وهذه النتيجة تتفق مع ندراسة (اآلغوات )2014 ،والتي توصلت
تائجها الى وجون فروق ذات ناللة احصائية تعزى للمستوى التعليمي ،وبأ املؤهل الكانيمي القل مستوى في
العنف والصراع.
بينما أشادرت النتائج إلى عدم وجون فروق ذات ناللة احصائية تعزى ملتغير العمل.

التوصيات واملقترحات.
.1

.2
.3

.4
.5
.6
.7

أ تقوم مؤسسات املجتمع املدني والتي تهتم بالسر بعقد نودرات إدرشانية ،وتثقيفية لكل من الزوجي حول
توعيتهم بأنوادرهم املناط بهم ،ومساعدتهم لبعضهم البعض ،واالبتعان عن ثقافة النوادر الجنددرية التي تم توزيعها
عليهم أثناء التنشئة االجتماعية .وأ كل واحد من الزوجي مكمل لآلخر ،وكذلك إدرشانهم حول التكيف
الزوجي مع النوادر املستجد والطادرئة على السر  ،وعدم دربط النوادر بكل واحد منهم حسب جنسه.
التفعيل الحقيقي لوسائل العالم املرئي واملسموع حول بث البرامج التوعية والتثقيفية للسر الدرن ية ،لتخفيف
من ظاهر العنف السري ،كو هذه الظاهر أصبحت مقلقة وآثادرها تمس السر  ،واملجتمع.
تفعيل الدودر الحقيقي لوزادر التنمية االجتماعية ،والتخلي عن نودرها في الحلول الشكلية للسر في تقدم الدعم
املالي الرمزي لهم والذي ال يكفيهم لبعض أيام ،والبحث حول إيجان مشادريع التي توفر لهم فرص العمل للسر
املحتاجة والتي تعاني العوز والفقر ،كو الفقر هو أحد أسباب العنف السري ،وتفكك بناء السر .
على الدولة الدرن ية إعان بناء جسودر الثقة وكسر الفجو بينها وبي املواطني  ،وخاصة في مجال العالم ،و قل
املعلومة الصحيحة وخاصة وقت الزمات وا تشادر المراض.
إيجان عقوبات صادرمة املكردرين العنف السري من قبل املشرعي حول جرائم العنف السري ،وأبعان هذه
اإلجراءات عن الحاكم اإلنادري واملتمثلة بالتعهدات ،والكفالة املالية .والتي ال تسمن وال تغني من جوع.
متابعة تائج هذه الددراسة الحالية من قبل مؤسسات املجتمع املدني والعمل عليها ،ومتابعة السر املعنفة
ميدا يا من قبل الجهات املختصة وخاصة انادر حماية السر .
اهتمام الباحثي بددراسة مشاكل السر الدرن ية املحتاجة ،وندراسة أحوالهم املعيشية وتقديم الخدمات الحقيقية
لهم ،أثناء تعرضهم لظروف الوبئة والمراض ،واالزمات وإيجان الحلول املعالجة من قبل الدولة لهذه الفئات
وتيسير أمودرهم.
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