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دراسة م��ان�ة على ال���فات العامالت في ال�وائ�  أن�ا� الع�ف ال�اقع على ال���فات

  ق��ة ال��ك/ ال���م�ة 

  ز�� م���د ال��ایلة

  ال�ل��

ه�ف� ال�راسة إلى ال�ع�ف على م���� الع�ف ال��جه ن�� ال���فات العامالت في ق��ة ال��ك م� وجهة     

لة اإلح�ائ�ة ب�� م���� الع�ف ال��جه ن��ه� �اخ�الف خ�ائ�ه� ن��ه�، وال��ف ع� الف�وق ذات ال�ال

ال����ة واألس��ة، وق� اع���ت ال�راسة على ال��هج ال�صفي ال���ي، وت��ن م���ع ال�راسة م� ال���فات 

العامالت في �ع� ال�وائ� ال���م�ة في ل�اء ق��ة ال��ك، وألغ�اض ه�ه ال�راسة ت� اخ��ار ع��ة ال�راسة ����قة 

 ةوال�ي ت��ن� م� خ�� ،خاصة ل��ع ال��انات ، وت� ب�اء اس��انةم��فة 192وال�ي ت��ن� م�  ،ال��ح ال�لي

م�االت ل��اس م���� الع�ف �أن�ا�ه اللف�ي وال���ي وال�ف�ي واالج��اعي واالق��اد�، وت� ت�ل�ل ال��انات 

عام للع�ف ال��جه ن�� ال���فات في ل�اء �األسال�� اإلح�ائ�ة ال��اس�ة، وت�صل� ال�راسة إلى أن ال����� ال

، وجاء ال����� العام للع�ف 2.74ق��ة ال��ك جاء ������ م��س�، ح�� بلغ ال���س� ال��ابي العام 

 3.12ب�س� ح�ابي  ،، تاله في ال��ت�� ال�اني الع�ف ال�ف�ي 3.76االج��اعي ������ م�تفع ب�س� ح�ابي 

وم���� م��س�، وفي ال��ت��  3.02لع�ف االق��اد� ب�س� ح�ابي وم���� م��س�، وفي ال��ت�� ال�ال� ا

و������ م��ف�، وفي ال��ت�� ال�ام� واألخ�� الع�ف  2.29ال�ا�ع وق�ل األخ�� الع�ف اللف�ي ب�س� ح�ابي 

وأ�ه�ت وج�د ف�وق ذات داللة إح�ائ�ة ب�� م���� الع�ف . و������ م��ف� 1.50ال���� ب�س� ح�ابي 

ال�الة االج��ا��ة، وال����� ال�عل��ي، والع��، " ��فات في ل�اء ق��ة ال��ك �اخ�الف م�غ��ات ال��جه ن�� ال�

 ".وال��ت�� ب�� األشقاء

Abstract 
This study aimed at identifying the types of violence against female employees in Al-
Karak district from their perspective  as well as detecting the statistically significant 
differences between the level of violence directed toward them according to 
differences in their qualitative and familial traits.The study used the descriptive survey 
approach . the study population consisted of the female employees working in some 
public departments in Al-Karak district. The study sample which was chosen by using  
the  total survey approach consisted of 192 female employees. The researcher 
developed a questionnaire to collect data; it consisted of fie domains for measuring the 
level of violence with its different types (verbal, physical, psychological, social and 
economic). The data were analyzed using the statistical descriptive and analytical 
methods.The study Results showed that  the general level of violence against the 
female employees in Al-Karak district was within the average level, where the 
arithmetic mean was (2.74), and the general level of social violence was of a high level 
with a mean of (3.76), followed by psychological violence with a mean of (3.12) and a 
medium level. The economic violence was in the third place with a mean of ( 3.02) and 
an average level. The  verbal violence was in the fourth rank with a mean of ( 2.29 ) 
and a low level, while the physical violence was in the fifth rank with a mean of (1.50) 
and a low level. The results showed that there are statistically significant differences 
between the level of violence directed at female employees in Al-Karak district based 
on the variables of social status, educational level, age, and the order of siblings in the 
family . 
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  ال�ق�مة

وال ���� االس�غ�اء ع� دوره ف�ها أو ان�قاص حق�قه أو  ،م�ها اً مه� اً ح� ع�اص� ال��اة وج�ء�عّ� اإلن�ان أ     

قه وتع� األن�ى ���ل عام م� الع�اص� ال�ه�ة لل����ع ول�افة أن�ا. فال��اح �ال�ع�ض له �أ�ة أن�اع م� الع�

، �حلة ال��ج أو ح�ى م�حلة ال�ه�لةس�اء �ان� ���حلة ال�ف�لة أو م ،دوار مه�ة؛ ل�ا لها م� أاالج��ا��ة

 أو إغفاله دورها ���حلة ال��ج فال ���� وأما ،ف�ج�دها ���حلة ال�ف�لة ی�ع� على االس�ق�ار وال�عا�ف وال��اح�

 ،وم���عها وأس�تهاوهي ال���فة ال��اه�ة ب����ة نف�ها  ،ةال����ة وال����  �أدوارها األمفهي  ،إه�اله أوان�قاصه 

  .وهي م��ع الع�ف وال��ان وال��اصل ،ال��و�ة واألس�ة ال����ة لألس�ةف��قى ال��جع وال�امع ال�ه�لة م�حلة  وأما

 ،���ل خاص وت��ع أش�اله وأن�ا�ه والع�ف ض� اإلناث ،و��ه�ر واس���ار م��لة الع�ف ���ل عامل��       

 ؛واألك�� ت��عاً  وأك�� إ�الماً  ف�ان الع�ف ال�اقع على اإلناث ه� األك�� ح�وثاً  ،ال�ي اج�اح� مع�� دول العال�

ًا ل��وث الع�ف م�اع� وال�ي تع� عامالً  ،ن��ا ل��وف األن�ى االج��ا��ة واالق��اد�ة وال���ل�ج�ة والف���ل�ج�ة

 ،على ��ام�ها اع��اءوت��ل  ،على درجة ����ة م� ال���رةع�ف ال�اقع عل�ها م��لة اج��ا��ة لفأص�ح ا ،عل�ها

و�ال�الي ح�وث خلل في  ،م�ا أد� إلى تقل�ل م�ان�ها ،��ع��هال اً وتأك�� ،ل�قافة ال����ة عل�ها واس�غاللها وت����اً 

�اخ�الف الفاعل  ال��أة الع�ف ض�  أش�الوتع�دت  ،)2003 ،ع�ال(���ل عام  األس�ةدوار أأدوارها خاصة و 

  .)2002 ،الع�اودة( واألن�ىوق� �ع�د ذل� للعالقات غ�� ال���اف�ة ب�� ال���  ،عل�ها وأثاره وأسال��ه

��ل�  وت�أث� ،بها ی�أث� م�ه� وأ  أول األس�ة ته�ه ال�اه�ة ت��ل خ��رة على ج��ع ف�ات ال����ع وغ� وأص���

  .)2004، ح�له أب�( �اإلناثغال��ة م�س�ات ال����ع ال���لفة ذات العالقة 

ب�راسة �اه�ة الع�ف وت��ی�  اإلن�انوم�� ت�ع��ات الق�ن ال�اضي ب�أ االه��ام م� ق�ل م���ات حق�ق     

 وأب���ادة (م� �ع��� عل�ها  وت��م ،عل�هام� االع��اء  �الق�ان�� ال�ي ت� إص�اروم�اولة  ،و�ش�الها أس�ابها

  .)2008،دوح

 ال��أة وله ح��ر ق�� في ح�اة  ،نه م���ر في ال�قافة الع���ةإ�ف ح�� في ال�ول الع���ة م� الع ال��أة تعاني     

ح�� ال��ا�ه في ال�قافات والعادات وال�قال��  ،األردن�اتم�ج�د في ح�اة �ع� ال��اء  وه� ��ل� ،الع���ة

  .)2007،خ�ات�ه ( اإلناثال�ي تع�ز دور ال���ر مقابل  ،ال������ة

  م��لة ال�راسة 

 ،ن اخ�لف� األن�اع واألش�ال م� م���ع آلخ��و ���ار الع�ف ض� ال��أة في مع�� دول العال� مع ازد�اد واس     

إال ، وال��اس�ة وال�قا��ةال��وف االج��ا��ة واالق��اد�  �اخ�الفوم� دولة ألخ��  ،وم� ب��ة اج��ا��ة ألخ�� 

 ،اق��اد�ةثار آ فه�ال� ،ص��ة ثارآ ف��ا ی��ت� عل�ها ،أنها ت�قى م��لة ��اجة لل�راسة و���اد ال�ل�ل ال��اس�ة

وفي األردن أص��� م��لة الع�ف ، وعلى أس�تها وم���عها ���ل عام ،ةثقا��ة على ال��أة ال�ع�فو نف��ة  وأثار

وال�ي ارت���  ،ال�ي ح�ث� خالل ال���ات ال�ا�قة ،���� ال��وف وال�غ��ات ال���رات ،ض� ال��أة واض�ة لل��ان

أف�زتها األح�اث ال�ي وقع� في إقل�� ال�ول الع���ة ال��اورة  ،�اد�ة وثقا��ة وس�اس�ةب�غ��ات اج��ا��ة واق�

ل����ع ب��ل عام وأث�ت في ب��ان ا ،وال�ي رافقها ارتفاع في مع�الت ال��الة والفق� وال��اكل االج��ا��ة ،لألردن

ن أل ،وال��ث�ات واأل��اف فأص��� م��لة و���ة على ال����� ال��لي م�ع�دة ال��ان�، )2007ن�ادات، ( 

ت��ل� ال�ولة أ��اءها �ال�رجة  م�ث�ات اق��اد�ة بل تع�ت ذل� إلى ،�ها ل� ت��قف ع�� اإلصا�ات ال����ةئن�ا

  .)�2004ة، ایب�( األولى وال�ف��ة على ال����� الف�د� وال��اعي 
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 اإلناث على ال�اقع الع�ف ش�الوأ أن�ا�وه�ا ��� ذاته ی��� على وج�د م��لة ت���� ال�راسة لل��ف ع�      

 الع�ف ال�اقعة على أن�ا� ت��ع ال�راسة في  م��لةوت���د  ،ح�� س����ق به�ا ال��� ،ون�ائ�ه وأثاره���ل عام 

ل�ل� ال ب� م� وج�د عالقات ب��  ،األن�ا�في ه�ه  اً ه�ال� ت��ع نإوح��  ،ال���فات في ق��ة م�اف�ة ال��ك

وال�ي ، لل���فات ال�ع�فاتواالج��ا��ة غ�ا��ة � الع�امل ال��� :ة �ال���فات م�لوال��وف ال���� ،األن�ا�تل� 

ال�خل ال�ه�� للعائلة ع�د أف�اد  ،ال�خل ال�ه�� ال�اص، الع�� ال����� ال�عل��ي،، ال�الة االج��ا��ة(ت��ل 

  .)األس�ة

  ال�راسة  أه��ة

الع�ف ���ل  نإح��  ،�ي ت�ت�� ����لة الع�فم� خالل ع�د م� الع�اص� ال أه���ها ال�راسةت���� ه�ه      

��ل� م� اس���ار الع�ف  أه���هوت��ع  ،�ام�ة وأس�اب�اه�ة  ألس�ابوق� ���ن  ،في ال�ل�ك االج��اعي اً ان��اف

ال�ه�ة  األدوارال�راسة م�  أه��ةوت��ع  ،ح�� الع�امل ال����عة ال��د�ة للع�ف ،وز�ادته في �ع� ال����عات

و��ل� ز�ادة االه��ام م� ق�ل . ، ول�� الع�ف�ل االه��ام وال�عا�ة وااله��ام ����� أني �ف��ض وال� ،لل�ع�فات

ه�ال�  أص�ح األردنوفي  ،اص���ل خ ال��أة عام والع�ف ض�  لال�اح��� وال�ارس�� في م�اكل الع�ف ���

  .ال��أة �ق�ا�ا وال����ات ال�����ة  ال��أة ول�ان  األس�ةم�ل ح�ا�ة  ال��أة م�س�ات ته�� �ق�ا�ا 

  ال�راسة أه�اف

  :إلىته�ف ال�راسة  

ن��ه�، وال�ع�ف على  م� وجهة الع�ف ال�اقع على ال���فات في ق��ة ال��ك أن�ا� أه�رص�  .1

 . الع�امل ال��د�ة للع�ف ال�اقع عل�ه�

 ،ن�� الع�امل ال��د�ة للع�ف ال�اقع على ال���فات ال�ع�ف على الف�وق في ات�اهات ال����ثات .2

ال�عل��ي، الع��، ال�خل ال�ه�� ال�اص، ال�خل  ال����� ال�الة االج��ا��ة، ( لل��غ��ات وفقاً 

 .)ال�ه�� للعائلة،  ع�د أف�اد األس�ة

  ال�راسة  أس�لة

 ؟م���� الع�ف ال��جه ن�� ال���فات العامالت في ق��ة ال��ك م� وجهة ن��ه�ما  -1

��جه ن�� ال���فات في ل�اء ق��ة ال��ك هل ت�ج� ف�وق ذات داللة إح�ائ�ة ب�� م���� الع�ف ال -2

 ،ال�خل ال�ه�� ال�اص ،ال�الة االج��ا��ة ال����� ال�عل��ي ،الع��( �اخ�الف خ�ائ�ه� ال����ة واألس��ة

 ؟)ع�د أف�اد األس�ة ،ال�خل ال�ه�� للعائلة

  ال����  اإل�ار

ح��  ،ج��اع وعل�اء ال�ف�فق� درسه الع�ی� م� ال�ف���� وعل�اء اال ،أله��ة م��لة الع�ف ن��اً    

فعل�اء االج��اع ر���ا ب�� ال�ل�ك االج��اعي ���ل خاص وال��ام �ال�ل�ك  .ال�ه�ة لهدرس �ل ات�اه ال��ان� 

�فع ل�اء ال�ف� على ال�ان� ال�ف�ي ال�� یب���ا ر�� ع .وعالقة ذل� �ال��وف االج��ا��ة ال����ة ،الع�ف

نف��ة �ال�رجة األولى، وس�ف ی�� في ه�ا ال��ء م� ال�راسة ال�ع��� وف ق� ت��ن ال��� لل��ام �الع�ف في �� 

  .�الع�ف وأن�ا�ه، وال�ع�ف على أه� االت�اهات ال����ة ال�ف��ة للع�ف 

وال��ر ال�اد� وال�ف�ي وال���ي  األذ� إلل�اقال�ه�ی� �اس���امها  أوه� االس���ام الفعلي للق�ة  :الع�ف

  .)2008دوح،  وأب���ادة .( ال���ل�ات و�تالف
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 أووال�ة  أو��ا له م� سل�ة  أف�ادهاح� أالعائلة وم� ق�ل  إ�اركل ع�ف �قع في  : ال��أة الع�ف ض� 

 أو ،ال�ه�ی� أو ،ج���ة أو ،نف��ة أو ،و��ل� لها معاناة ج���ة ،)2008ال�د�عان ،( عالقة �ال���ي عل�ها

  .)1996، وآخ�ون ال�ل (  اإلن�ان�ةاهانة ��م�ها  أو ،��على فعل ال�� إج�ارها أو ،العقاب أو ،اإلك�اه  أو ،ال���ش

م��ي على  ،أ� اع��اء ض� ال��أة : نه أفه اإلعالن العال�ي ل��اه�ة �افة أش�ال الع�ف ض� ال��أة ع�ّ 

و���ل ال�ه�ی� به�ا االع��اء  ،ل� ج��� أو ج��ي أو نف�ي لل��أة �إی�اء أو أوال�� ی����  ،أساس ال���

، ل��ون األس�ة ال��ل� ال���ي(ن ال�ع�في لل���ات في إ�ار ال��اة العامة أو ال�اصة وال�غ� أو ال��ما

2008(.  

نها ت�ك حادة م� شأ أداة  أ�ة أو األرجل أو األی��اس���ام الق�ة ال����ة �اس���ام : الع�ف ال���� 

  .)2000ع�ام ،(واض�ة على ج�� ال�ع���  آثار

 ،ب�ی�ة �ألفا�هانة وال����ة وال�ع� ، م� خالل ال��� واإل�ف�يال لإلی�اء ال��أة تع�ض : الع�ف ال�ف�ي

  .)2006الف�ا�ة ، (وع�م االح��ام وال�ق�ی� 

م�ا ی�ث� في اس�ق�ارها  ،م� م�ارسة حق�قها االج��ا��ة وال����ة ال��أة ح�مان :  االج��اعيالع�ف 

  .)���2007اق،( االنفعالي وم�ان�ها االج��ا��ة 

  ال��أةلى الع�ف ال�اقع ع أن�ا�

 ) ال����( الع�ف ال��ني  -1

ال��ال ال�اد  إلىو���رج م� ال�قاش العاد�  ،ووض�حاً  الع�ف ش��عاً  أن�ا� أك���ع� ه�ا ال��ع م�     

و�عاق� عل�ها  ،وج�ائ�اً  اً قان�ن� و�ث�اتهاال�ي ���� مالحق�ها  األن�ا�ل�ل� فه� م�  ،��ل للق�ل أن إلىال�ف  إلى

  . )2002 الع�اوادة،(لقان�ن 

وال�ي  ،األردنفي  ال��أة ال���� ض�  ال�����ة للع�فال��اه�ات  أن إلى) 2001 ،ال��ی��(و���� 

 غ�لوق� ت�ل ل��حلة الق�ل ت�� ما ���ى  ،إی�اء مق��دوج�د  ب��� ،�عي�لل�� ال ال���� ال���يي فت�� 

  .)2008 ،ال�د�عان(االج��ا��ة  واألع�افوال�قال��  ًا، ��ل �ال�ی�سل�� ال��أة  إت�ان�ف ع�� �ج�ائ� ال أوالعار 

ذل� م���ة  إلى أشارتج���ة ��ا  إعاقات أو �اإلصا�اتج���ة  أثار إح�اث إلىالع�ف ق� ی�د� و 

خ���ة  إصا�اتبه�  م� ال��اء الالتي تع�ض� للع�ف ال���� ق� ل��%) 70 إلى %40(  أنال��ة العال��ة 

  .)2004 ،ح�لة أب�( 

وع�م ال�فاعل االج��اعي  اآلخ����ال�ف� واالب�عاد ع�  تأث��ات إلىق� ی�د�  الع�ف ال���� أنك�ا 

 إلىی���ر  أن إلىث� ال���  ،�ال��ال ف���أم�احله  أما ،)Berry,1995(والقل� وال��ف واالنع�ال واالن��اء 

  .) (Maltin, 2000ال��ب 

وف� ما تق�ره  ،�أة �ال� نف��اً  سل�ك یل�� ض�راً  أوق�ل  أووه� �ل فعل  :الع�ف ال�ف�ي -2

  .)2010، ع���و(�� وال���اء وعل�اء ال�ف� ال�عای

، �الغة و���ث أض�اراً  ،ن تأث��ه ���ل األم�أل ؛خ�� أن�ا� الع�ف وأصع�هام� أ الع�ف ال�ف�ي و�ع�

�اس�� وآخ�ون (وس�ء ال��اف� االج��اعي ،وال�ق� وال��ل �األمان ال�ع�رع�م  وت�د� إلى ح�وث ،ها��ع� شفاؤ 

وت�ني تق�ی�  ،وال�أس والقل� ،وال�غ� ،واالك��اب ،و��ل� ال��ف ونق� ال����ة على األح�اث ،)2000،

م�ا ی�ث�  األولى �ال�رجة األ�فالعلى  ال��أة م�  ال�أث��وق� �ع�د ، )2008ب�ات،(وق� ت�ل إلى اإلدمان  ،ال�ات
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فق� ی�ث� �ل  ،الع�ف ال���� والع�ف ال�ف�ي ب�� اً ارت�ا�ه�ال�  أن��ا  ،ال����ة ال�ل��ة وت����ه� على ت����ه�

  . )Merwether,1988( اآلخ�م�ه�ا على 

وم�اولة ال��  ،م� م�ارسة حق�قها االج��ا��ة وال����ة ال��أة و�ع�ي ح�مان  :االج��اعيالع�ف -3

الع�اودة ، ( ةم�ا ی�ث� على اس�ق�ارها االنفعالي وم�ان�ها االج��ا�� ،أدوارهاوم�ارسة  ،في ال����ع ان��ا�هام� 

1998(.  

في الق�ارات  ال�أ� إب�اءوم�ا�عة ال�عل�� وح�مانها م�  ،م� الع�ل ح�مان ال��أة  وم� ص�ر الع�ف االج��اعي   

و��ل�  ،)2003ع�ال، ؛  2010االب�ا��� ،(.ف���ة وعا���ة على االن��اد ن�� م��ل�ات و�ج�ارها ،ال�اصة بها

ال�ي ت�عل� �ال����ة ���ى  ،ال����ات ال���لفة لألح�اب أو االن��ام وأح�مانها م� ال��ار�ة في االن��ا�ات 

 أو رأیهاالف�صة لها لل�ع��� ع�  إتاحةوع�م  ،األس��ةو��ل� ع�م اش��اكها في الق�ارات  ،)2007علي، ( أن�اعها

  .)2008 ��ادة،( ر��اتها

على ال��وف  ل��ه ق� ���ل خ��اً  ،نواض�ة لل��ا أثاراً ال�ي ال ت��ك  األن�اعوه� م�  :الع�ف اللف�ي - 4

في �ع� ال��اعات ال�ي ق�  ����اً  و����� ،رفقاء الع�ل أو األقارب أو األص�قاء أمامم�رس  إذاخاصة  ،ال�ف��ة

وم� ، )2008،ب�ات(م�ا��ة �����ة  أسال�� اه، وتع�ّ لل��ج�ه وال���ی� وال����ه �أسل�بلف�ي ات����م الع�ف 

  .)2003 ع�ال،( وال����ة وع�م االح��ام ،ب�ی�ة �ألفا�وال����خ وال�ع�  وال�ه�ی� واإلح�اجال���  أسال��ه

 �ان� حق�قاً  س�اء ،م� حق�قها ال�ي �فلها ال��ع والقان�ن  ال��أة و����ل ه�ا ال��ع ���مان  :الع�ف االق��اد�-5

 أو ،أو األمالكى ال���اث وم� ض��ها االس��الء عل ،)2008ال�د�عان، (ماد�ة  أوص��ة  أونف��ة  أواج��ا��ة 

ال��مان م� ال�اجات ال�اد�ة الالزمة لها  أو ،األب�اء أوال�ال�ی�  أو األشقاء أوال��� على رات�ها م� ق�ل ال�وج 

  .)2008ب�غ�الة، أ(

 ،أو ح�ى ال���ش �ال��� أو اإل��اءات ،وق� ���ن ال���ش اللف�ي أو ال���ش ال��ني :الع�ف ال���ي -1

ن ���ن في ال�ارع العام أ� ،ح� أف�اد األس�ة أو خارج ال���لأ�أة داخل ال��� م� ق�ل ال�وج أو وق� ت�ع�ض له ال�

 .)2007ال���ش،( وق� ���ن نف��اً  وتأث��ه ق� ���ن ج���اً  ،أو الع�ل أو غ��ه م� األماك� ال�ي ت�تادها

  االت�اهات ال����ة في تف��� الع�ف

 ،وق� تالزم� مع ال����عات �افة في �اه�ة م�ع�دة األ�عاد ،���دة�اه�ة الع�ف ض� ال��أة ق���ة م تع�ّ     

نه ال ���� فه�ها و�دراكها وت�ل�لها م� م���ر ، ح�� إوم��ا��ة األس�اب والع�امل وال��ث�ات ،وم��اخلة األ��اف

�ه ات�اه �ف�� الع�ف م� وجهة ن�و�ان �ل  ،ف���ع� االت�اهات ال����ة ال�ف��ة للع�ف ض� ال��أة  ،واح�

  ).2007،خ�ات�ه(ی�ول�ج��ه القائ�ة عل�ها وم�هاوأ

  والع�وان اإلح�ا�ن���ة 

الع�وان  أن�� تو  ف�و��بها  ناد��ي ال ،غ���ة ال��ت وم�اد� ه�ه ال����ة على رف� ف��ة تق�م مفا���      

 ال��اس،(� اإلح�ام�  ال�ل�ك الع�واني �ف��ض وج�د حالة ن وج�دأو  ،ال�� ی�ع�ض له الف�د لإلح�ا�ن���ة 

2009.(  

ح�� ی��ان أن ال�ل�ك الع�واني ����لف أش�اله ی���  ،م� أشه� روادها )ن�ل م�ل�(و  )ج�ن دوالرد(�ع�      

فإذا �ان� ق�ة  ،��اس� ق�ة ال����� على الع�وان و ان�فاضه مع مق�ار اإلح�ا�، وتع� ش�ل م� أش�ال اإلح�ا�

و�ذا اش��ت ق�ة اإلح�ا� ت��� إم�ان�ة ح�وث الع�وان  ،�� أو ی��اق�اإلح�ا�  ثاب�ة فإن ال��ل لل��� �الع�ف ی�

      .)2008،اله�(
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وت���� ت��� الع�� ال��عل�  ،وت�اع� ه�ه ال����ة على فه� ال���الت ال����ل�ج�ة ال�ي ت��ث لل��أة ال�ع�فة     

�ي ت�مي إلى ت���ة مهارات ت���� ال  ،��ا ���ى ال�ل�� ال�ف�ي لل��أة ال�ع�فة �اس���ام ال��اخالت ال��ر���ة

  .)1992 ،ح�ار(����ة وتق��ة اح��ام ال�ات وال�فاءة ال ،ال�ات

  :وهي   ةلع�وان�ا���ة ال�وافع  ت�عل�ع�امل حاس�ة  ةه�ال� ثالث أنوم� خالل ما س�� نالح� 

  إح�ا�هاله�ف ال�� ت�  أه��ةالق�ة ال������ة ��ع�ى . 

  االس��ا�ة ال����ةدرجة ال��خل�. 

 و�ل�ا زاد ع�د االس��ا�ات ال�ع�قة زادت  ،االس��ا�ة إعاقةف�ل�ا زادت  ،ع�د االس��ا�ات ال����ة وال���ال�ة

  .)2009ال��اس،( لل�ل�ك الع�واني اإلغ�اءدرجة 

   ثقافة الع�ف ن���ة 

ال����عات  ففي ثقافة ،خ�ت�� ه�ه ال����ة أن الع�ف ���لف �اخ�الف ال�قافة الف���ة ال�ائ�ة م� م���ع آل   

للع�ف �أسل�ب و���قة ل�ل ال�الفات  ، ت��ن أك�� ق��الً ال�ي ���دها ال����� االج��اعي واالق��اد� ال���ني

ولق� اس�فادت ه�ه ال����ة م� ت�ل�الت ال��ائ�ة ال�����ة خاصة ت�ل�الت  ،)2005ال�از�، ( وال��اعات 

ن�ة وج�د ثقافة ف���ة لل����ة أو ثقافة ف���ة لل��اع، ��ا ال�ي أشارت إلى إم�ا ،ح�ل ال��ال�ة الفارقة" س�رالن�"

 ،ن�اق ف���ة م����ة م� ال�عای�� وال����قافة الف���ة للع�ف ت�ه� ب�ج�د أن الأ" كل�ارد واوهل� " أن ما ذه� إل�ه 

��ة للع�ف ت��د ن ال�قافة الف� فإ" وولفانج وف����تي" ا ذه� إل�ه �اإلضافة ل� ،ال�ي ت�ع� ال�ل�ك اإلج�امي الع���

  ).2009ع�اودة،( ي الس���ام الع�ف ��اح�ها م��ر أخالق ،لل�ل�ك الع��� عامة، م�جهة أ��اً 

 ن���ة ال�عل� االج��اعي 

"  ، ح�� �ع�ّ سل�ك الع�ف م� خالل ال�قل�� و ال��اكاة�ت ال�ي ف�ّ  ،ال����ات ال��س��ل�ج�ة أه�م�  تع�ّ     

 . أعاله���ل ع��ان ال����ة  في ��اب أ��اثه�� ق�م خالصة ال ،روادها أشه�م� " ال��ت �ان�ورا

ال���جة وال�عل� ع� ���� ال�عل� ب��ائج االس��ا�ة وال�عل� �( أن�اع م� ال�عل� ةت��� ه�ه ال����ة على ثالث   

ن إح��  ،فه� ذل� ال��ع ال�� ی���ر م� خالل االش��ا� اإلج�ائي ،أما ال�عل� ع� ���� االس��ا�ة ،)ال����ة

 .خ� �عاق��ع�ها اآل ،�ع�ها �ع�ز و�ع�ها ل�� له تأث�� ،اإلف�اد في ال�فاعالت االج��ا��ة ی����ن سل���ات

وت��ل أف�ار  ،ی�� مالح��ه م� سل���ات اآلخ��� ،وأما ال�عل� �ال���جة فه� ���ن م� خالل ال�ق�� ب���ذج مع��

  .) (Bandora, 1977ل�اتي لل�ل�ك م�� أدائه� ال�ل��ي ال�� ���م ���ش� معل�ماتي ألدائه� ا

خ��ة ل�� ال�فل  أنح�� وج�  ،ع�� اس���ام الع�ف ���ل ���عي ومق��ل األس�ةال�عل� م� خالل  وأخ��اً      

وه�  ���ن ع��فاً  أن إلى ال�فلال����ة ق� ت�فع  فأسال�� ،األس�ةمع  ث�اء ال�عاملأسل�ك الع�ف  �اس���انت�ت�� 

الع�ف  إلىال��ل  أن���� م� ال�راسات  وأ�ه�ت .في م�احله ال����ةق� ت��ع الع�ف ع��ما ی��ج ���ن و  غ��،ص

هانات ب�� واإل ،لل�الفات ال�وج�ة األب�اء معا��ة :م�ل ،االج��ا��ةب�ع� ع�امل ال����ة  م�ج�اً  ی�ت�� ارت�ا�اً 

  .)2008م���ة، (وس�ء ال�عاملة  األس�ة أع�اء

على تع���  وت��قف ،ال��ر�� االج��اعيد على الع�وان ت��قف على ���عة ال�  أنل�ل� وج� �ان�ورا     

  .)Gelles & Straus 1989( ��غ ع�وان�ة�وم�اولة ن��ج�ها  ،ال�ي خ��ها ال��� م� ق�ل ،اإلج�اءات

  ن���ة ال��ادر 
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ر الع�ف م�� أنح�� ی��  ،ال��أة م� ��� ن���ة ال���ر �الق�ة ل��ح الع�ف ض�  أول�ع� ول�� ج�د       

ل����ع  أوغ�� ال��غ��ة  ال�ل���اتال�ي ت����م ل��ع  ،ال��ائ� ال����ة أوم�ا�ه ل���ة ال��ادر �ال�ال 

  .)Good, 1971(�����مها  الق�ة ال�ينه �ل�ا زادت ال��ادر ال��احة للف�د زادت إح��  ،ال�ل���ات ال��غ��ة

م�ل  ،ج�د م����م�� ب�ل� م�غ��ات �ع� ف�ض�ات) 1980، ل�� وس��اوسإ(و��اء عل�ه اخ��� �ل م�     

�اع��ارها مقای�� لل��ادر ال�ارج�ة  ،وال�خل وال�ضا ع� ال�خل وم���� ال�عل��ال��انة وال�ه�ة 

ن الع�ف ���ن ��س�لة ل��ارسة ال��� االج��اعي م� إو��اء على ق�ة ال��ادر وأه���ها ف ،)2009.ال��اس،(

  .)2008اله�، (ال�� ال��� ال�����ة في ت�ق�� اله�فجان� ال��� ض� ال��أة ال�ع�فة ع�� ف�ل أس

  

  

 ن���ة ال��� االج��اعي

وال ی�ت�� ال�ع�  ع��فة فعاالً أل�اذا ی�ت�� �ع� اإلف�اد  ع� ال��ال ال�ه� وه� �اإلجا�ةته�� ه�ه ال����ة     

وضع ق��د م���ة على ع� نف�ها ع��ما �ف�ل ال����ع في  زف���ة ت��  إن�ان�ةالع�ف غ���ة  إن ع��فة؟ أفعاالً 

  .)2008 ،ةم���( ق� ����ه� رجال ال���ة األس�ةال�ی� ال ت���ه�  فاألع�اء ،هاأع�ائ

 االج��ا��ةالع�ف ه� ن���ة ف�ل ال����ة  إن :"��ق�ل ،االج��اعيب�ز م���� ال��� أه��شي م�  و�ع�ّ      

وع��ما  ًا،��اب�االج��اعي ���ن إ ال�أث��ن إفوع��ما ت��ن ال�وا�� داخل ال��اعات والعالقات ق��ة  ،ف�ادعلى األ

  .)Kobus,2003(ت�ه� ال�ل���ات ال����فة  فإنهات��ن ال�وا�� ض��فة 

  :ال�راسات ال�ا�قة 

" ال��ات ال����ة ل�� ال��اء الل�اتي وقع عل�ه� الع�ف ال���� وال�ف�ي " �ع��ان ) 2003ال��اونة،( دراسة    

وال�الة ال�ف��ة  األخال��ةال��� " ��اب�ة هي ال�ع�فات ات��� ���� س�ات إل��اء ا أن إلىت�صل� ال�راسة 

وت��� وج�د ف�وق في . �ال�ل��ة في ���ة ال��ات ال����ة��ا ات��� �" وال�ومان��ة وال�اق��ة وال�اقة ال����ة 

  .ل��غ�� الع�� ت�عاً  ،س����

على ج�ائ� الع�ف األس�� ض�  ةاد�ة ال��ث� الع�امل االج��ا��ة واالق��" �ع��ان) 2005ع��ان،(دراسة    

ن ال��حلة ، وأ% 60ائ� الع�ف ض� ال��أة ب���ة و��ف� ال�راسة أن ال���ر ���ل�ن أغل��ة م�ت��ي ج�  ،)ال��اء

، لل���رات واألك�� تعا��اً  ،ن م�ت��ي الع�ف م� األقل ت�ی�اً ، وأللع�ف س�ة ه� األك�� ارت�ا�اً ) 30- 20(الع���ة 

ال�ي  ،ن مع�� األس�أو  ،للع�ف ح�� ت��� أن الع�ال ال��ف��� ه� األك�� ارت�ا�اً  مه�،لع�ل لها دور ن ���عة اوأ

 .���ن ف�ها ع�ف ض� ال��اء هي م� األس� ال��هلة لل�ف�� واالن��افات

اس���اف  إلىوه�ف�  )freedom house(ب�ع� م� ) 2007 األس�ةال��ل� ال���ي ل��ون (دراسة      

واالت�اهات  ال�ع�فةم� ح��  ،األردنفي  ال��أة ال�قا��ة ال��ت��ة ��اه�ة الع�ف ض�  –الج��ا��ة ال�ی�ام���ة ا

 ،�ل ال��س�ات ال�ع��ةقم�  ،واالج��ا��ة ال��احة لل�ع�فات القان�ن�ةل�ع�فة م�� ت�ف� ال��مات  ،وال�اقع

م� ال����ثات ق� % 61ج أن أ�ه�ت ال��ائ ،عل�هاواس���اف م�� االس�ع�اد لل��خل في حالة ح�وث الع�ف 

ث� ال�فع أو ال�ف�  ،ح�� جاء ال��اخ وال��� وال��ق�� في ال��ت�ة األولى ،تع�ض� ل�اح� م� ال�ل���ات الع��فة

م� األس�اب ال�ئ��ة ، و�ن م� ال����ثات شاه�ن أو س�ع� ع� حاالت ع�ف%42ن ، وأوال��ب �ال�� ثان�اً 

  .وصع��ة ال��لي ع� األ�فال وال��ف على ال��عة ،ال�ف�� األس�� إلخفاء الع�ف داخل األس�ة هي ال��ف م� 
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 ،الع��.الع�فعل��ي ال�ع�ف على عالقة ال����� االق��اد� وال�" وه�ف� إلى ) 2009، ال��ای�ة(دراسة      

إلى  وت�صل� ،وت���ة ال�وج �الع�ف ال��جه ض� ال�وجات ،وال�الة ال�ی��ة ،ون�ع ال��� ،وال�الة الع�ل�ة لل�وج��

ون�ع ال��� وال�الة  ،ال����� االق��اد� وال�عل��ي والع�� وال�الة الع�ل�ة لل�وج��" وج�د عالقة ب�� �ل م� 

ك�� الع�امل ال��ث�ة في الع�ف ال��جه ض� أوت�صل إلى أن  ،و��� الع�ف ال��جه ض� ال�وجات" ال�ی��ة 

ارتفع مع�ل  �ان ال����� االق��اد� م��ف�اً  ف�ل�ا ،ح�� �ان ال����� االق��اد� �ال�رجة األولى ،ال�وجات

و�ل�ا ان�ف�  ،ال����� ال�عل��ي ارتفع مع�ل الع�ف والع�� ص��ح ف�ل�ا ان�ف�والع�� ص��ح  ،الع�ف

���ا ل� ��� ه�ال� عالقة ب�� الع�� ون�ع . مع�ل الع�ف والع�� ص��ح�ل�ا ارتفع  األزواج م���� ال��ی� ل��

 . وج�� ومع�ل الع�فال��� وال�الة الع�ل�ة لل� 

العالقة ب�� ال��ائ� ال����ة لل�وجة ورضاها ع� ال�واج والع�ف " �ع��ان ) 2004أب� ح�لة (دراسة     

وت��� أن ثل� الع��ة ق� تع�ض� ألح� أش�ال الع�ف  ،وت��� وج�د صلة ب�� ال�اني وال���ة ،ض� ال�وجة

وع�م اح��ام  ،�اء ال�ع�فات �ال��ل وال�ع�ر �ال�ن�وت���ت ال� ،ال���� أو ال���ي أو االق��اد� أو ال�ف�ي

وال�خل وتعل��  ،���ا ت��� ع�م وج�د عالقة ذات داللة إح�ائ�ة ب� م�ة ال�واج ،ال�ات وس�عة اإلثارة والغ��

 .ال�وج�� والع�ف ض� ال�وجة

ك�� ال�ع�فات أأن وت�صل� ل��ائج م�ها  ،�ع��ان الع�ف األس�� في م�ی�ة ال�رقاء)  2001درو�� ،( دراسة    

���ة وال�ع� �ألفا� ب�ی�ة وم� أش�اله ال��ق�� وال� ،وأك�� أن�اع الع�ف ه� الع�ف ال�ف�ي ،ه� م� ف�ة األمهات

- 30(للع�ف هي ف�ة ن الف�ة الع���ة األك�� تع�ضاً ، وأن أك�� أس�اب الع�ف هي األس�اب االق��اد�ةوال���، وأ

 .و�ع�د ذل� لل�ور ال�قل���) 39

و�أخ�  ،وق� ب��� أن الع�ف ض� ال��أة �أخ� ال�فة ال���ل�ة) الع�ف األس��  (�ع��ان) 2000، ل�لى( سة درا    

و���اع� م� ال��ب وال��د م� ال��� إلى أن  ،ی��رج م� ال�� وت�ج�ه ال��ائ� واله�� ،م��لفة وأش�االً  ص�راً 

، ث� ال��ح وال�ع� ه� ال��ق  �عاً و��ف ال��ل�ل أن أك�� ص�ر الع�ف ش� ،��ل ألق�ى درجاته وه� الق�ل

، وجاءت ، و�ع�ه� األمهات وال��اتض�ا�ا الع�ف األس�� أن ال�وجات ���ل� غال��ة ، و���� ال�راسة �ال����

وت��� أن ه�ال� عالقة ب�� الع�ف ض�  ،األس�اب االق��اد�ة على رأس األس�اب ال��د�ة ل�ق�ع الع�ف على ال��أة 

 .�ي وال�قافي لل�وج وال�وجة ال��أة وت�ني ال����� ال�عل�

، وت�صل� ل��ائج م�ها أن ال�وجات ف ض� ال�وجة في ال����ع األردني�ع��ان الع�) 2002 الع�اودة،(دراسة      

في ال����ع األردني �عان�� م� أش�ال الع�ف االج��اعي وال���ي وال���� وللف�ي وال��ي وال���� م� أش�ال 

الع�ف اللف�ي وال��ت�ة ال�ال�ة الع�ف  ةوفي ال��ت�ة ال�ان� ،ي ه� األك�� ان��اراً ال�ه�ی� إال أن الع�ف االج��اع

 .ال��ي وال�ا�عة الع�ف ال���� وال�ام�ة الع�ف ال���ي 

��ارس  ال��أة الع�ف ض�  أن إلىفق� ت�صل� ،  "الع���ة في الق�ن الع���� ال��أة  :"�ع��ان) 2002ب���ة ،(دراسة 

الع�ف  :أه�ها أن�اع إلىوق��� الع�ف  ،اق��اد�ة أونف��ة  أواج��ا��ة  س�ابألوم�س�ات  أف�ادم� ق�ل 

 .والع�ف اللف�ي  ،والع�ف ال�ف�ي ،ال����

ل��ائج أن اوأ�ه�ت . ال�ع�فات ، األردن�اتال��ة ال�ف��ة ل�� ال��اء  �ع��ان) 2010 ،�ا���باإل(دراسة     

وأ�ه�ت ع�م وج�د ف�وق ذات داللة إح�ائ�ة ل��االت  ،م���� ال��ة ال�ف��ة لع��ة ال�راسة �ان م��س�اً 

�د ف�وق ذات داللة إح�ائ�ة في م�االت م���� جب���ا ت��� و  ،ال�ف�ي واالج��اعي وال�ل��ي والف���  :ال�راسة

 . ع�ا ال��ال الف���  ،تع�� ل��غ�� ال�ضع ال�ه�ي ل�الح ال��اء العامالت ،ال��ة ال�ف��ة

8



 2020)1(علمية حمكمة دورية تصدر عن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا ملحق  ، جملةجملة جامعة احلسني بن طالل للبحوث 

 

  األج���ةال�راسات 

�ع��ان الع�ف واإلساءة األس��ة ض� ال��أة ، ه�ف� ال�راسة إلى ال�ع�ف على ) 2005ج���ل� ، (راسة د      

م� الع��ة تع�ض� % 86ج م�ها أن ئ�اه�ة الع�ف واإلساءة �اس���ام إ�ار قائ� على ال�قافة وت�صل� إلى ن�ا

ث� ال�ه�ی� �الع�ف، وأ�ه�ت  ،ف ال�ف�يث� الع�ف ال���� ث� الع� ،األن�اع �ان ال�ج�ان�ة وأك�� ،للع�ف واإلساءة

ووج� درجة ، ال��ائج إلى وج�د درجات م��ف�ة في تق�ی� ال�ات ل�� ال��اء ال�ع�فات خالل م�حلة ال��اهقة وال�ش

  .م�تفعة م� تق�ی� ال�ات ل�� ال��اء الالتي ت���� في ب��ات م�اف�ة وق�ل�ة 

( ح�� ت�ع�ض ،ی�ع�ض� للع�ف ���ل ���� أم���ا فيال��اء  أنوج�ت  )2000 ،وآخ�ون ك�نلي ( دراسة     

م� م�اجعات ��ادات %7 أنح�� ت���  ،الع�ف م� وا��اً  ال��أة ح�ل  ، وال �ع�للع�ف س���اً  ام�أة مل��ن ) 2-4

  .ال�ف�ي أوال��ائ�ة ق� تع�ض� للع�ف ال���� 

الع����ات  في األزواج نأالع�ف ح�� ت���  يف اً م�ث�  اً للع�� دور  أنوج�ت ) 1998 ،د�ف�( دراسة     

  . �الغ��ة وال�� ن و���ف�  وغ��اً  انفعاالً  أس�ع ألنه�الع�ف ال���� ض� زوجاته�  ��ارس�ن وال�الث��ات 

س�ا ���عات األورو��ة وش�ال أم���ا وأال�ي ب��� أن مع�الت الع�ف ب�� ال� )2000 ماتل��،( دراسة     

ن ه�ال� أو  ،ل�ع�الت في ش�ال أم���ال�عات األورو��ة م�ابهة ح�� وج�ت أن مع�ل اإلساءة في ال��� ،وأف����ا

  .مع�الت م�تفعة م� اإلساءة في آس�ا وأم���ا الالت���ة وأف����ا 

ی��ح م� خالل ع�ض ال�راسات ال�ا�قة الع���ة واألج���ة ت��ع أه�اف ال�راسات ال�ي اه��� ب�راسة الع�ف      

م� ه�ه ال�راسات أن الع�ف ض� ال��أة  تعاني م�ه ���� م� ال����عات وأن�ا�ه، وأث�� الع�ی� ال��جه لل��أة 

وق�  .الع�ف اللف�ي، وال���ي، وال�ف�ي :هي ،وأن الع�ف ض� ال��أة ی��� ثالثة أن�ا� رئ��ة الع���ة والغ���ة،

ة و�ج�اءاتها، ش�ل� ه�ه ال�راسات م�ج��ة ن���ة لل�راسة ال�ال�ة، ��ا ت� االس�فادة م� �ع�ها في م�ه��ة ال�راس

وال�ي هي م� أك��  ،ال��كالعاملة في م�اف�ة  وت�ف�د ال�راسة ال�ال�ة �أنها ر��ت على أن�ا� الع�ف ال��جه لل��أة 

   .ال�ي ت�ع�ض لها ال��أة في ال��اف�ة ،الف�ات ال�ع�ضة ل��� ال��اكل االج��ا��ة واالق��اد�ة وال�ف��ة

  :ال���قة واإلج�اءات

  - :ال�راسةم�ه��ة 

م�ه ل���عة ال�راسة ول��ق�� أه�افها، و�ق�م ه�ا ال��هج ءاس���م ال�اح� ال��هج ال�صفي ال���ي، وذل� ل�ال  

  .على وصف ال�اه�ة وصًفا د��قًا لل���ل على معل�مات ��ّ�ة لل�اه�ة ال��اد دراس�ها

  م���ع ال�راسة وع���ها

: وال�ي ش�ل�، ي �ع� ال�وائ� ال���م�ة في ل�اء ق��ة ال��كن م���ع ال�راسة م� ال���فات العامالت فت��ّ    

م�ی��ة ص�ة ال��ك، وم�ی��ة ال����ة االج��ا��ة، وم�ی��ة زراعة ال��ك، وم�ی��ة األشغال العامة، ودائ�ة األراضي "

م���ع ولق� ت� اخ��ار  ،"وال��احة، وم�ی��ة مال�ة ال��ك، وال���فات العامالت في م�����ة ل�اء ق��ة ال��ك

وذل� ل��� ع�د أف�اد م���ع ال�راسة ب�قة ول�ه�لة ت���� أداة ال�راسة  ،ال�راسة م� ال���فات في ه�ه ال��ی��ات

اخ�الف  :في أماك� ال�وائ� ال���م�ة في ل�اء ق��ة ال��ك، �اإلضافة إلى ض�ان ت���ل ال����ع م� ح��

، اً أو ��اد� اً أو إش�ا�� اً أو ف�� اً س�اء �ان الع�ل إدار� ال�����ات ال�عل���ة لل���فات، و���عة ال����ات الع�ل�ة

أق�ام وم�ی��ات ش�ون ال���ف�� في ال��ی��ات (م��فة  270وق� بلغ الع�د اإلج�الي ل����ع ال�راسة ن�� 

  ).م2017ال����رة، 
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سة ����قة ال��ح ال�لي ل���عة م���ع ال�راسة وتقارب مف�داته م�ان�ًا، فق� ت� اخ��ار أف�اد ع��ة ال�را ون��اً     

فق� ت� إج�اء مقابلة م��ئ�ة م� ق�ل ال�اح� مع ج��ع ال���فات الل�اتي  ،لع�اص� م���ع ال�راسة، ولغا�ات ال�����

على رأس ع�له� في ال�وائ� ال����رة خالل ف��ة ال�����، وس�اله� أوًال ع� م�� رغ��ه� في ال��ار�ة في 

� إع�اء ف��ة أول�ة ع� ���عة ال�راسة وأه�افها، ح�� ت� ت���� األداة على اإلجا�ة ع� أس�لة أداة ال�راسة، �ع

ال�ي اس���ت ل��ة ثالثة أساب�ع  ،م��فة م�� أب�ی� م�افقة على ال��ار�ة، و�ع� االن�هاء م� ع�ل�ة ال����� 213

س��انات ة وفق�ات اال�� لإلجا�ات على أس�لس��انة، وقام ال�اح� �إج�اء م�اجعة وت�قا 198م��ال�ة، ت� اس��جاع 

اس��انات غ�� م���لة ال��انات ال��ل��ة، و��ل� ان���ت الع��ة ال�راس�ة ���لها  6ال����جعة، ح�� ت� اس��عاد 

وق� ساع� ه�ا األسل�ب في ت����  .م� م���ع ال�راسة%  71.11م��فة ت��ل ما ن���ه ،  192ال�هائي م� 

لى ���عة ع�ل ال���فات، وما ی�اجه� م� ضغ�� وم�اكل خالل على م���ع ال�راسة  في ال�ع�ف ع ةس��اناال

  .ف��ة الع�ل

ال��ز�ع ) 1(و���ا یلي ع�ض ل��ائ� أف�اد ع��ة ال�راسة ح�� ال��ائ� ال����غ�ا��ة، و��ضح ال��ول    

�، دخل ال�الة االج��ا��ة، ال����� ال�عل��ي، الع��، ال�خل ال�ه�� الف�د: ل���ي لع��ة ال�راسة ح�� م�غ��اتا

  . ب�� األشقاءاألس�ة، ع�د أف�اد األس�ة، م�ان اإلقامة، ال��ت�� 

  )1(ج�ول 

  ع��ة ح�� خ�ائ�ه� ال����ة واألس��ةالال���ارات وال��� ال����ة ل��ز�ع أف�اد 

 (%)ال���ة ال����ة  ال���ار الف�ة ال��غ��

 ال�الة االج��ا��ة

 42.19 81  م��وجة

 38.54 74 ع��اء

 10.94 21  م�لقة

 8.33 16 أرملة

  ال����� ال�عل��ي

 14.58 28  ثان��ة عامل وأقل

 28.65 55  دبل�م

 48.96 94  ��ال�ر��س

 7.81 15  دراسات عل�ا

  الع��

 "س�ة"

 10.94 21  25أقل م� 

 35.94 69 35إلى أقل م�  25

 36.98 71 45إلى أقل م�  35

 16.15 31  فأك�� 45

 ل�ه��  ال�اصا ال�خل

 14.06 27  250قل م� أ

 17.71 34 350إلى أقل م�  250

 31.25 60 450إلى أقل م�  350

 36.98 71  فأك�� 450

 ال�خل ال�ه�� لألس�ة

 15.10 29  250أقل م� 

 13.54 26 350إلى أقل م�  250

 30.21 58 450إلى أقل م�  350

 41.15 79  فأك�� 450
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 (%)ال���ة ال����ة  ال���ار الف�ة ال��غ��

 ع�د أف�اد األس�ة

 20.83 40 5أقل م� 

 50.00 96 7إلى أقل م�  5

 18.23 35 9إلى أقل م�  7

 10.94 21  فأك�� 9

 73.4 141  م�ی�ة م�ان اإلقامة

 26.6 51  )ر��(ق��ة 

 ب�� األشقاءال��ت�� 
 17.18 33  األك�� ع��ا

 72.40 139  ب�� األك�� واألصغ�

 10.42 20  األصغ� ع��ا

ت��� أن ال�الة االج��ا��ة لل����ثات �ان� ) 1(�ال��ول رق�  ال����ة�ا��ة �ع� اال�الع على ال��انات ال���غ     

���ا �ان� م�غ��ات ال��لقات  ،له�ا م��م�ان% 80م�قار�ة في خاص��ي الع��اوات وال���وجات �����ع ح�الي 

� ال�واج ل�� و�ع�د ذل� ال�قارب ب�� أع�اد ال���وجات والع��اوات الرتفاع س% . 20واألرامل م��م�ان ���الي 

  .الف��ات خالل ال���ات األخ��ة  

، % 49و����ة بلغ�  ،أما ال����� ال�عل��ي لع��ة ال�راسة ف�ان� في مع��ها م� ح�لة شهادة ال��ال�ر��    

 ،ال�وائ� ال���م�ة في ق��ة ال��ك ، و���� تف��� ذل� ألن م���ع ال�راسة في% �29ة بلغ� ل�م و���ا ال�بیل�ه

وه�  ،آخ� ك�ا أن ه�ال� عامالً . � ی�� ال�ع��� في غال��ة و�ائفها ع� ����  دی�ان ال��مة ال��ن�ة وه�ه ال�وائ

���� وج�د جامعة م�تة ال�ي أسه�� في ت�ه�ل  ،م���ع ال�راسةلإلناث ���ل عام في ارتفاع لل����� ال�عل��ي 

-25(م� الع��ة ب��  ع�� % 70ان� ح�الي أما �ال���ة لع�� ع��ة ال�راسة ف� .إك�ال اإلناث ل�راس�ه� ال�ام��ة

ب���ا ال�قاع� ح�الي  ،25ن ال�ع��� ق� ی�أخ� ل�� إح��  ،�����ة لل���فات في األردنس�ة وه�ه ال���ات ال) 45

أو  ،س�ة إال في حاالت �ع� ال����ات 25قل م� أأن ���ن ه�ال� تع��� لع��  وم� ال�ادر ج�اً  ،س�ة 45

ال ت��ن إال في حالة  س�ة 45و��ل� ال�قاء في ال���فة إلى ما �ع�  ،�مات ال��ان�ةال�االت اإلن�ان�ة أو ال�

  .ال�اجة لها

  �ال���ة ل��غ�� ال�خل ال�ه�� ال�اص وال�خل ال�ه�� لألس�ة ف�ان� الع��ة وأما       

  .وه� ال�ع�ل ال���عي ل�خل األس�ة  اً دی�ار  350ف�ق %) 70(  

وه�ه ال���ة �ان�  ،س� ع��ة ال�راسة ف�ان ن�فها م� خ��ة إلى س�عة أف�ادأ وأما �ال���ة لع�د أف�اد       

 ،ومع�� الع��ة �ان� م� س�ان ال��ی�ة. الن�فاض مع�ل األس� ت�جه�����ة ق�ل س��ات ق�ل أن ���ن ه�ال� 

ة ب�� الع��ة م�غ�� ال��ت�� ب�� األشقاء ف�ان� مع�� الع�� وأخ��ا ،ه�ال� ان�ماج ب�� ال��� وال��ی�ة أص�حح�� 

  .�قع�ن �����ف األس� أ� أنه� ل���ا األك�� ول���ا األصغ�

  أداة ال�راسة

و��ا  ،خاصة لل���ل على ال��انات األول�ة ل��ق�� أه�اف ال�راسة ال�ال�ة اس��انةقام ال�اح� ب��اء 

على األدب�ات  ی��اس� مع ال���ة ال��ل�ة ل����ع ال�راسة، وذل� �االع��اد على ال��ح ال����ي واال�الع

فق�ة في ص�رتها األول�ة، وق�ل إج�اء االخ��ارات  61على  االس��انةوال�راسات ال�ا�قة ذات ال�لة، وق� ت���� 

  .ال����م���ة لألداة لل�أك� م� ص�قها وث�اتها
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في ص�رتها األول�ة م� ق����، األول ی�عل� ���ائ� ع��ة ال�راسة، وال�ي ش�ل�  ةس��انوت��ن� اال   

ال�الة االج��ا��ة، ال����� ال�عل��ي، الع��، ال�خل ال�ه�� ال���في، ال�خل ال�ه�� لألس�ة، م�ان (غ��اتال��

  :فق� ت��� ال��االت ال�ئ��ة ال�ال�ة ،، أما الق�� ال�اني)اإلقامة، ال��ت�� ب�� األشقاء

  ).12-1(فق�ة  12وت��ن م� : م�ال الع�ف اللف�ي )1(

  ).25-13. (فق�ة 13وت��ن م� : الع�ف ال���ي م�ال )2(

  ).36- 26. (فق�ة 11وت��ن م� : الع�ف ال�ف�ي م�ال )3(

 ).48- 37. (فق�ة 12الج��اعي وت��ن م� م�ال الع�ف ا )4(

  ).61- 49. (فق�ة 13لع�ف االق��اد� وت��ن م� م�ال ا )5(

  ص�ق وث�ات أدوات ال�راسة

  ال��ق ال�اه��  -أ

فق�ة، وذل� م� خالل ت����ها م�  48وال���نة م� ت� ال�أك� م� ال��ق ال�اه�� ألداة ال�راسة ���رتها األول�ة 

ال������� في عل�  ،ق�ل ع�د م� ال������ م� األسات�ة أع�اء ه��ة ال��ر�� م� ال�امعات األردن�ة

االج��اع، وعل� ال�ف�، وال��اس وال�ق���، و�ع� األخ� ��الح�ات ال������ ال����لة ب�مج أو ح�ف �ع� الفق�ات 

م�االت رئ��ة، ب�اقع  5فق�ة م�زعة على  50ت�ّ�ن� ال��رة ال�هائ�ة ألداة ال�راسة م�  وتع�یل ص�اغة �ع�ها،

  .فق�ات في �ل م�ال 10

  )االت�اق ال�اخلي(ص�ق ال��اء   - ب

م��نة  ،وذل� م� خالل ت���� االس��انة على ع��ة اس��ال��ة ،ت� ال��ق� م� ال��ق ال��ائي ألداة ال�راسة     

م��فة م� خارج ع��ة ال�راسة، وم� العامالت في ال��س�ات وال�وائ� ال���م�ة ال�ي ل� ت��لها ال�راسة،  35م� 

 ت� ال�أك� م� ال��ق ال��ائي لألداة وذل� ���اب معامل ،و�ع� إج�اء ع�ل�ة ال����� على الع��ة االس��ال��ة

لل��ال ال�� ت���ي إل�ة، وال��ول  ال�ل�ة م�ال وال�رجة الفق�ات في �ل ب��   Pearson Correlationاالرت�ا� 

االرت�ا� ال��افقي ب�� �ل  ی�ضح معامالت االرت�ا� ب�� فق�ات م�االت أداة ال�راسة، و��ل� ت� ح�اب معامل) 2(

  ).  3(م�ال م� ال��االت مع ال�رجة ال�ل�ة لألداة في ج�ول 

  )2(ج�ول 

  ال�ل�ة ل��االت أداة ال�راسة معامالت االرت�ا� ب�� الفق�ات وال�رجة

  ��الع�ف ال��: ال��ال ال�اني  الع�ف اللف�ي: ال��ال األول

  رق� 

  الفق�ة 

معامل 

  االرت�ا�

  رق� 

  الفق�ة 

معامل 

  االرت�ا�

  رق� 

  الفق�ة 

معامل 

  االرت�ا�

  رق� 

  الفق�ة 

معامل 

  االرت�ا�

1  **0.59 6 0.40**  11 **0.53 16 0.59**  
2  **0.60 7  0.41**  12 **0.58 17 0.48**  
3  **0.52 8  0.49**  13 **0.69 18 0.45**  
4  **0.55 9  **0.38 14 **0.52 19 **0.33 
5  **0.62 10  0.42**  15 **0.58 20 0.43**  

  الع�ف االج��اعي: ال��ال ال�ا�ع  الع�ف ال�ف�ي: ال��ال ال�ال�
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  رق� 

  الفق�ة 

معامل 

  االرت�ا�

  رق� 

  الفق�ة 

معامل 

  االرت�ا�

  � رق

  الفق�ة 

معامل 

  االرت�ا�

  رق� 

  الفق�ة 

معامل 

  االرت�ا�

21 **0.45 26 0.40**  31 0.41**  36 0.45**  

22 **0.52 27 0.38**  32 0.34**  37 0.38**  

23 **0.45 28 0.33**  33 0.60**  38 0.56**  

24 **0.55 29 0.32**  34 0.35**  39 0.45**  

25 **0.50 30 0.39**  35 **0.39 40 **0.43 

  الع�ف االق��اد�: ال��ال ال�ام�

41 **0.44 44 **0.36 47 **0.42 50 **0.46 

42 **0.44 45 **0.41 48 **0.38 - - 

43 **0.39 46 **0.47 49 **0.55 - - 

  ).0.01(ذات داللة إح�ائ�ة ع�� م���� داللة  *

 ال��ال األولجات �ل فق�ة م� فق�ات أن معامالت االرت�ا� ال�اردة ب�� در ) 2(أ�ه�ت ال��ائج في ال��ول    

، وهي معامالت )0.39و  0.62(لألداة وال��عل� ���اس الع�ف اللف�ي مع ال�رجة ال�ل�ة لل��ال ت��اوح ب�� 

وال��عل� ���اس الع�ف ال���ي مع  ،، ولل��ال ال�اني لل���اس)0.01(ارت�ا� دالة إح�ائ�ًا ع�� م���� داللة 

، وهي معامالت ارت�ا� دالة إح�ائ�ًا ع�� م���� داللة )0.33و  0.69(اوح ب�� ت��  ،ال�رجة ال�ل�ة لل��ال

 ،)0.32و  0.55(وال��عل� ���اس الع�ف ال�ف�ي مع ال�رجة ال�ل�ة لل��ال ت��اوح ب��  ،، ولل��ال ال�ال�)0.01(

� وال��عل� ���اس ، ولل��ال ال�ا�ع وق�ل األخ�)0.01(وهي معامالت ارت�ا� دالة إح�ائ�ًا ع�� م���� داللة 

وهي معامالت ارت�ا� دالة إح�ائ�ًا ع�� ) 0.34و  0.60(الع�ف االج��اعي مع ال�رجة ال�ل�ة لل��ال ت��اوح ب�� 

، ولل��ال ال�ا�ع واألخ�� وال��عل� ���اس الع�ف االق��اد� مع ال�رجة ال�ل�ة لل��ال ت��اوح )0.01(م���� داللة 

  ).0.01(ت�ا� دالة إح�ائ�ًا ع�� م���� داللة وهي معامالت ار ) 0.36و  0.55(ب�� 

  )3(ج�ول 

  معامالت االرت�ا� ب�� م�االت األداة مع ال�رجة ال�ل�ة

  معامل االرت�ا�   ال��االت

 0.58**  م��اس الع�ف اللف�ي: ال��ال األول

  0.61**  م��اس الع�ف ال����: ال��ال ال�اني

 0.66**  الع�ف ال�ف�ي: ال��ال ال�ال�

  0.63**  الع�ف االج��اعي: ال�ا�عال��ال 

 0.57**  الع�ف االق��اد�: ال��ال ال�ام�

  ).0.01(ذات داللة إح�ائ�ة ع�� م���� داللة  *

ال�رجة ال�ل�ة  ال�راسة معأن معامالت االرت�ا� ب�� �ل م�ال م� م�االت أداة ) 3( أ�ه�ت ال��ائج في ال��ول 

، و�ه�ا )0.01(مالت ارت�ا� دالة إح�ائ�ًا ع�� م���� داللة ، وهي معا)0.57و  0.66(لألداة ت�اوح� ب�� 

   .ی��ح االت�اق ال�اخلي ل��االت  وفق�ات أداة ال�راسة، م�ا ی��� ت�ق� ال��ق ال��ائي لألداة 
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  :ث�ات أدوات ال�راسة -2

ل� لل�ق�ف على ألفا إلجا�ات الع��ة االس��ال��ة، وذ ��ون�اخلل��ق� م� ث�ات أداة ال�راسة ت� ح�اب معامل     

  : ه�ه ال��ائج)  4(و��ضح ال��ول  درجة ث�ات م�االت أداة ال�راسة، واألداة ��ل،

  )4(ال��ول 

  ل��االت أداة ال�راسة ولألداة ��ل) الفا  ك�رن�اخ(معامل ال��ات 

  )ك�ون�اخ ألفا(معامل ال��ات   ع�د الفق�ات  ال��االت

  0.88  10    الع�ف اللف�ي: ال��ال األول

  0.87  10  الع�ف ال����: ل ال�انيال��ا

  0.81  10  الع�ف ال�ف�ي: ال��ال ال�ال�

  0.88 10  الع�ف االج��اعي: ال��ال ال�ا�ع

  0.86  10  الع�ف االق��اد�: ال��ال ال�ام�

  0.92  40  ال���اس ��ل

لألداة �اس���ام  ت��ع أداة ال�راسة ب�رجة م�تفعة م� ال��ات، ح�� بلغ معامل ال��ات ال�لي) 4(م� ال��ول  ،92

م�ا �ع�ي ت��ع أداة  ،)0.88 – 0.81(وت�اوح� ��� ال��ات ل��االت أداة ال�راسة ب��  ،��0.92ون�اخ ألفا معامل 

  . ال�راسة ��افة م�االتها ب�رجة م�تفعة م� ال��ات

  .أسال�� ال�عال�ة اإلح�ائ�ة

� ت��ی� درجات اإلجا�ة على فق�ات م�االت لغا�ات ال��ل�ل اإلح�ائي وت��ی� م����ات اإلجا�ة ���ًا، ت      

  :أداة ال�راسة على ال��� ال�الي

 .مع العل� �أنه ت� ص�اغة ج��ع الفق�ات �االت�اه ال�ل�ي .أب�ًا =  1نادرًا =  2أح�انًا =  3غال�ًا =  4دائ�ًا =  5

 ،إج�االً ت�اه العام للفق�ة والُ�ع� لالمع األخ� �ع�� االع��ار أن ��� ال���س�ات ال��اب�ة ال�ي ت�صل� إل�ها ال�راسة 

  :س��� ال�عامل معها ل�ف��� ال���س�ات ال��اب�ة على ال��� ال�الي

  م��ف�  م��س�  م�تفع

)3.68  -5(  )2.34-3.67(  )1 - 2.33(  

����ن ال����� ) 3.68(و��اء على ذل� فإذا �ان� ���ة ال���س� ال��ابي العام للفق�ة أك�� أو ��او� 

، و�ذا فان ال����� م��س�اً ) 3.67- 2.34(إذا �ان� ���ة ال���س� ال��ابي لإلجا�ات ض�� الف��ة م�تفعًا، أما 

وعال�� ال�راسة ال��انات . ����ن ال����� م��ف�ا) 2.33 - 1(كان ال���س� ال��ابي لإلجا�ات ض�� الف��ة 

ال���ص ب�نامج إك�ل و��نامج  ال���ان�ة، �اس���ام ال��نامج ال�اس���ة ال�اصة �ال��ل�ل اإلح�ائي وعلى وجه

، ح�� ت� ت���� واس���ام أسال�� اإلح�اء ال�صفي وال��ل�لي،  SPSS ال�زمة اإلح�ائ�ة للعل�م االج��ا��ة 

 :وال�ي ت����
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وذل� ل�صف خ�ائ� ع��ة ال�راسة، ) Descriptive Statistic Measures(مقای�� اإلح�اء ال�صفي  -1

ال����ة، وم� أجل اإلجا�ة ع� أس�لة ال�راسة، ومع�فة األه��ة ال����ة ل��االت أداة  اع��ادًا على ال���ارات وال���

  . ال�راسة �اس���ام ال���س�ات ال��اب�ة، واالن��افات ال���ار�ة

  .معامل ارت�ا� ب��س�ن  -2

  ).ANOVA(اس���ام ت�ل�ل ال��ای� األحاد�   -3

  . (Post Comparison)ال�ع��ة  لل�قارناتاس���ام اخ��ار شا��ه  -4

  

  ع�ض ن�ائج ال�راسة

  ال��ائج ال��علقة �ال��ال األول : أوالً 

م���� الع�ف ال��جه ن�� ال���فات العامالت في ق��ة ال��ك م� وجهة ما  : "ن� ه�ا ال��ال على     

  ؟ن��ه� 

�� العام وال��ت�� لإلجا�ة ع� ال��ال األول ت� إ��اد ال���س�ات ال��اب�ة واالن��افات ال���ار�ة وال���    

الع�ف اللف�ي، الع�ف ال���ي، الع�ف (ل�ق�ی�ات ع��ة ال�راسة على م�االت أداة ال�راسة، وال�ي ت���� م�االت 

  .ی�ضح ال��ائج) 5(، وعلى ال���اس ��ل، وال��ول )ال�ف�ي، الع�ف االج��اعي، والع�ف االق��اد�

  

  

  

  

  

  )5(ال��ول 

���ار�ة وال��ت�� ل����� الع�ف ال��جه ن�� ال���فات العامالت في ق��ة ال���س�ات ال��اب�ة واالن��افات ال

  ال��ك م� وجهة ن��ه�

  ال��ت��  ال����� 
االن��اف 

  ال���ار� 
 ال��االت  ال�س� ال��ابي

رق� ال��ال 

  في ال���اس

 1  الع�ف اللف�ي 2.29 0.68 4 م��ف�

 2  الع�ف ال���� 1.50 0.76 5 م��ف�

 3  �ف ال�ف�يالع 3.12 0.65 2 م��س�

 4  الع�ف االج��اعي 3.76 0.68 1 م�تفع

 5  الع�ف االق��اد� 3.02 0.87 3 م��س�

ال����� ال�لي للع�ف ال��جه ن��  2.74 0.61 -  م��س�

 ال���فات 
- 

أن ال����� العام للع�ف ال��جه ن�� ال���فات في ل�اء ق��ة ال��ك جاء  )5(ال��ائج في ال��ول ی��ح م�     

، وجاء ال����� العام ل�ق�ی�ات �0.61ان��اف م��ار�  ،2.74م��س�، ح�� بلغ ال���س� ال��ابي العام ������ 
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ع��ة ال�راسة على ال��االت ������ات م�تفعة وم��س�ة وم��ف�ة، ح�� أ�ه�ت ال��ائج أن الع�ف االج��اعي 

م�تفع، تاله في ال��ت�� ال�اني  و������  3.76جاء  في ال��ت�� األول م� ح�� األه��ة ال����ة ب�س� ح�ابي 

 3.02وم���� م��س�، وفي ال��ت�� ال�ال� الع�ف االق��اد� ب�س� ح�ابي  3.12الع�ف ال�ف�ي ب�س� ح�ابي 

و������ م��ف�، وفي  2.29وفي ال��ت�� ال�ا�ع وق�ل األخ�� الع�ف اللف�ي ب�س� ح�ابي  م��س�،وم���� 

  .و������ م��ف� 1.50س� ح�ابي ال��ت�� ال�ام� واألخ�� الع�ف ال���� ب� 

ح�� ال��اس�  ،و�ع�د ارتفاع الع�ف االج��اعي ���� ال��� والعادات وال�قال�� ال������ة ل����ع ال�راسة

����  ،االج��اعي داخل �ع� ال��اعات وتأث��اته ال�ان��ة ال���لفة ب���ا ان�فاض الع�ف اللف�ي وال����

وارت�ا� ذل� �ال����� ال��تفع العل�ي وال�قافي  ،وثقا��اً  واج��ا��اً  م��اً أ ه�ا�ال�غ��ات اال��اب�ة ال�ي أدت لل�� م

نه �ل�ا ام�ل� أوأك�ت ه�ه ال����ة ما قال�ه ن���ة ال��ادر  .از بها ع��ة ال�راسة م� ال���فاتال�ي ت�� ،وال����ة

��ا أك�ت  ،اللف�ي�ل�ا ان�ف� عل�ه مع�ل �ع� أن�ا� الع�ف �الع�ف ال���� أو  ،ال��� م�ادر ق�ة

 ،وم�� تأث��ها ��ل���ات ال��� ،ن���ة ال��� االج��اعي ال�ور ال�ه� ل��س�ات ال��� ال�اخل�ة وال�ارج�ة

ال�ي وج�ت أن أك�� أن�اع الع�ف ال�� ت�ع�ض له ال�وجة ه�  ،)2002(وت�افق� ه�ه ال����ة مع دراسة الع�اودة 

  .)2007ال��ل� ال���ي ل��ون األس�ة ،(�ل�  ما أك�ته دراسة و� ،قلها ال�ف�ي وال����، وأالع�ف االج��اعي

  :و���ا یلي ع�ض ل��ائج م���� تق�ی�ات ع��ة ال�راسة ن�� فق�ات م�االت الع�ف وعلى ال��� ال�الي       

  الع�ف اللف�ي: ال��ال األول

اللف�ي ال��جه له�، وال��ول  فق�ات ت�عل� ب��ل�ل م���� تق�ی�ات ع��ة ل�راسة ن�� الع�ف 10ت��� ه�ا ال��ال    

  . ی��� ه�ه ال��ائج) 6(

  )6(ال��ول 

  "على فق�ات م�ال الع�ف اللف�ي ال���س�ات ال��اب�ة واالن��افات ال���ار�ة ل�ق�ی�ات ع��ة ال�راسة

  ال����� 
  

  ال��ت��

االن��اف 

  ال���ار� 

ال�س� 

  ال��ابي
 الفق�ات

رق� الفق�ة في 

  ال��ال

 10 �� على �ل �ل�ة تق�ل��هات�اس� 3.04 1.20 1 م��س�

 9  ت� ال���ش �� لف��اً  2.96 1.05 2 م��س�

 8 ت� م�ا���� �ع�م االح��ام 2.63 1.03 3 م��س�

 4 ع�ف� ب�فع ال��ت عل�� 2.44 0.96 4 م��س�

 1 اس���م ض�ك ال�� وال��� 2.24 0.65 5 م��ف�

 3 تع�ض� لل����ة �ال�الم واأللفا� 2.22 0.91 6 م��ف�

 2 تع�ض� للع�ف �ألفا� جارحة 2.10 0.86 7 ف�م��

 5 ن�د� عل�� �ألقاب س��ة 2.06 0.92 8 م��ف�

 6 تع�ض� للق�ف لف��اً  1.69 0.99 9 م��ف�

 7 تع�ض� لل�م �ال�الم 1.56 0.85 10 م��ف�

 -  ال����� العام للع�ف اللف�ي 2.29 0.68 -  م��ف�

16



 2020)1(علمية حمكمة دورية تصدر عن عمادة البحث العلمي والدراسات العليا ملحق  ، جملةجملة جامعة احلسني بن طالل للبحوث 

 

أن ال����� العام للع�ف اللف�ي ال�� ت�ع�ض له ) 6(�ول ی��ح م� خالل ال��ائج ال����ة في ال�      

�ان��اف م��ار�  ،)2.29(، وق� بلغ ال���س� ال��ابي في ل�اء ال��ك  جاء ������ م��ف�ال���فات 

، 8، 9، 10(وهي ذوات األرقام  ،فق�ات على تق�ی�ات م��س�ة 4، أما على م���� الفق�ات فق� ح�ل� )0.68(

، وح�ل� �اقي )2.44-3.04(وح� األوسا� ال��اب�ة ل�ق�ی�ات ع��ة ال�راسة عل�ها ب�� على ال��ت��، وت�ا) 4

�ع� ع��ة ت�اس�  ح��). 1.56- 2.24(وت�اوح� أوسا�ها ال��اب�ة ب��  ،الفق�ات على تق�ی�ات م��ف�ة

 �ألفا�ف� ����قة غ�� م�اس�ة م� خالل رفع ال��ت أو ال�لال��جهة له� وت��ن ال��ا��ة  ،ال�راسة على ال�الم

ال���ات  أوال�ي ق� ت��لها �ع� ال��اعات  ،وق� �ف�� ذل� م� خالل ن���ة ثقافة الع�ف ،غ�� مالئ�ة له�

�ع� األس�  ل�� االج��ا��ةال�ي تف�� الع�ف ن���ة لل����ة  ،م� خالل ن���ة ال�عل� االج��اعيو  ،االج��ا��ة

  .و تعل� الع�ف في م�احل ال��اة ال���لفة أ

  الع�ف ال����: انيال��ال ال�

� ال��جه له�، �فق�ات ت�عل� ب��ل�ل م���� تق�ی�ات ع��ة ل�راسة ن�� الع�ف ال�� 10ت��� ه�ا ال��ال    

  . ی��� ه�ه ال��ائج) 7(وال��ول 

  )7(ج�ول 

  "��على فق�ات م�ال الع�ف ال�� ال���س�ات ال��اب�ة واالن��افات ال���ار�ة ل�ق�ی�ات ع��ة ال�راسة

  ال����� 
  

  ل��ت��ا

االن��اف 

  ال���ار� 

ال�س� 

  ال��ابي
 الفق�ات

رق� الفق�ة في 

  ال��ال

 19 ت� إل�ام� �الع�ل ال��و� رغ�ا ع�� 2.81 1.11 1 م��س�

 20 تع�ض� للع�ف ب�مي أش�اء عل�� 1.98 1.06 2 م��ف�

 18 تع�ض� لل�فع �ق�ة 1.94 0.72 3 م��ف�

 17 �تع�ض� إلى لي األذرع وال�� 1.39 0.52 4 م��ف�

 13 تع�ض� �ال�فع على ال�جه 1.34 0.51 5 م��ف�

 14 تع�ض� لل��ل �األی�� واألرجل 1.15 0.35 6 م��ف�

 11  لة حادةتع�ض� لل��ب �آ 1.11 0.43 7 م��ف�

 12 تع�ض� لل��ب �ع�ا 1.10 0.51 8 م��ف�

 16 تع�ض� لل��ق �ال�ار 1.10 0.48 9 م��ف�

 15 تع�ض� لل��� 1.07 0.59 10 م��ف�

 - ال����� العام للع�ف ال���ي 1.50 0.76 -  م��ف�

أن ال����� العام للع�ف ال���� ال�� ت�ع�ض له ال���فات ) 7(ی��ح م� خالل ال��ائج ال����ة في ال��ول    

، أما )0.76(�ان��اف م��ار� ) 1.50(في ل�اء ق��ة ال��ك  جاء ������ م��ف�، وق� بلغ ال���س� ال��ابي 

أما �اقي الفق�ات  ف��ل�  ،)19(الفق�ات فق� ح�ل� فق�ة واح�ة على تق�ی�ات م��س�ة ذات ال�ق�  على م���� 
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وت��� أن الع�ف ال���� ال�� ش��ن ). 1.07- 1.98(وت�اوح� أوسا�ها ال��اب�ة ب��  ،على تق�ی�ات م��ف�ة

� خالل إل�امه� �الع�ل ل��ه �ان م ،م�ه  ل� ��� ذل� ال��ع ال�� ���ن �ال��ب أو اس���ام الع�ف ال����

ل�ل� اع���ن أ� ع�ل  ،��ن ع��ة ال�راسة تق�م �ال�ه� ال��ني والف��� في الع�ل ج���اً  وال�� اع���نه ع�فاً  ،ال��ني

� ال�ي وج�ت أن �ع) 2003ال��اونة ( وه�ا ما ت�افق� معه ال�راسة مع دراسة  ،خارج ال���فة ه� ع�ف ج���

��اب�ة �ال��� األخال��ة وال�ومان��ة وال�اق��ة ت�عله� م�أث�ات �أ� ن�ع م� ال��اء ال�ع�فات ات��� ���ائ� إ

  .الع�ف 

  الع�ف ال�ف�ي: ال��ال ال�ال�

ت�عل� ب��ل�ل م���� تق�ی�ات ع��ة ل�راسة ن�� الع�ف ال�ف�ي ال��جه له�،  �فق�ات 10ت��� ه�ا ال��ال    

  . ی��� ه�ه ال��ائج) 8(وال��ول 

  )8(ج�ول 

  على فق�ات م�ال الع�ف ال�ف�ي ل��اب�ة واالن��افات ال���ار�ة ل�ق�ی�ات ع��ة ال�راسةال���س�ات ا

  ال����� 
  

  ال��ت��

االن��اف 

  ال���ار� 

ال�س� 

  ال��ابي
 الفق�ات

رق� الفق�ة في 

  ال��ال

 29 ی�� ال�ف��� في أغ�اض� 3.84 1.38 1 م�تفع

 28 ت�لق�� أوام� م��ار�ة 3.80 1.16 2 م�تفع

 30 ن� �ائ�ة م� ال��اةت�ع��� أ 3.55 1.37 3 م��س�

 23 ت�ع��� �اإلح�ا� 3.11 1.04 4 م��س�

 21 تع�ض� لل�ه�ی� وال�ع�� 3.09 0.88 5 م��س�

 25 ی�� ال�قل�ل م� ق�رات� 3.08 1.26 6 م��س�

 24 ت����� ت�� ال�غ� 3.06 1.09 7 م��س�

 22 ت����� في قل� واض��اب 2.98 0.97 8 م��س�

 26 هان�� ���ح ال��اء أمام�ی�� إ  2.48 1.45 9 م��س�

 27 تع�ض� لل��� وال����� 2.23 1.29 10 م��ف�

 - ال����� العام للع�ف ال�ف�ي 3.12 0.65 -  م��س�

أن ال����� العام للع�ف ال�ف�ي ال�� ت�ع�ض له ال���فات ) 8(ی��ح م� خالل ال��ائج ال����ة في ال��ول    

، )0.65(�ان��اف م��ار� ) 3.12(ء ������ م��س�، وق� بلغ ال���س� ال��ابي العام في ل�اء ق��ة ال��ك  جا

، وق� ) 28( والفق�ة رق� )  29(أما على م���� الفق�ات فق� ح�ل� فق�تان على تق�ی�ات م�تفعة هي الفق�ة رق� 

على ال��ت��، ) 26، 22، 24، 25، 21، 23، 30(فق�ات على تق�ی�ات م��س�ة، وهي ذوات األرقام ) 7(حقق� 

ف��ل� على ) 27(، أما الفق�ة رق� )2.48- 3.55(وت�اوح� األوسا� ال��اب�ة ل�ق�ی�ات ع��ة ال�راسة عل�ها ب�� 
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 األوام�وتلقي  أغ�اضه�ال�ف��� في  أنال���فات اع���ن  نأونالح�  ،) 2.23 (تق�ی� م��ف� و��س� ح�ابي

ت�صل� لها دراسة  اف� ه�ه ال����ة مع ال����ة ال�يوت��  ال�� ی�ع�ض� له ،ال���ار�ة م� الع�ف ال�ف�ي

أب� ( ودراسة الع�امل ال�ف��ة ت�ث� �ال��ة ال�ف��ة ال�ل�ة لل��اء ال�ع�فات  أنال�ي وج�ت  ،)2010ب�ا��� ،اإل(

   .أن الع�ف ال�ف�ي م� أش�اله ال��ق�� وال����ة) 2004ح�لة،

  الع�ف االج��اعي: ال��ال ال�ا�ع

فق�ات ت�عل� ب��ل�ل م���� تق�ی�ات ع��ة ل�راسة ن�� الع�ف االج��اعي ال��جه له�،  10ل ت��� ه�ا ال��ا   

  . ی��� ه�ه ال��ائج) 9(وال��ول 

  )9(ال��ول 

  على فق�ات م�ال الع�ف االج��اعي ال���س�ات ال��اب�ة واالن��افات ال���ار�ة ل�ق�ی�ات ع��ة ال�راسة

  ال����� 

  

  ال��ت��

االن��اف 

  ال���ار� 

س� ال� 

  ال��ابي
 الفق�ات

رق� الفق�ة 

في 

  ال��ال

 39 ی���� �� أك�� م� ش�� 4.17 1.10 1 م�تفع

 35 ه�ال� م�ا��ة على هاتف� وات�االت� 4.02 1.25 2 م�تفع

 34 ل���فات� ه�ال� م�ا��ة دائ�اً  4.01 1.12 3 م�تفع

 37 ی�� ت��ی� ص�اقات� 3.98 1.27 4 م�تفع

 33 �� في ل�اس� وه��ام�ه�ال� ت� 3.88 1.27 5 م�تفع

 38 ال ���ح ل� ����ة ال�ع��� 3.82 1.30 6 م�تفع

 40 ی�س� ل� م��ق�ل� رغ�ا ع�� 3.81 1.32 7 م�تفع

 31 ی���� ال���ر �� 3.48 0.98 8 م��س�

 32 ه�ال� ت���� ب��� و��� ال���ر 3.46 0.87 9 م��س�

 36 ل�ام� �االن��اب ح�� رأیه�ت� إ 3.02 1.35 10 م��س�

 - االج��اعيال����� العام للع�ف  3.76 0.68 -  م�تفع

أن ال����� العام للع�ف االج��اعي ال�� ت�ع�ض له ) 9(ی��ح م� خالل ال��ائج ال����ة في ال��ول    

�ان��اف م��ار� ) 3.76(ال���فات في ل�اء ق��ة ال��ك  جاء ������ م�تفع، وق� بلغ ال���س� ال��ابي العام 

، 35، 39(وهي ذوات األرقام  ،فق�ات على تق�ی�ات م�تفعة) 7(فق� ح�ل�  ،ما على م���� الفق�ات، أ)0.68(

- 4.17(وت�اوح� األوسا� ال��اب�ة ل�ق�ی�ات ع��ة ال�راسة عل�ها ب��  ،على ال��ت��) 40، 38، 33، 37، 34

على ال��ت��، ) 36، 32، 31(فق�ات على تق�ی�ات م��س�ة، وهي ذوات األرقام ) 3(، وق� حقق� )3.81

 أن عالهأ و�الح� م� ال��ول  ).3.02-3.48(وت�اوح� األوسا� ال��اب�ة ل�ق�ی�ات ع��ة ال�راسة عل�ها ب�� 

 ،وال��ا��ة على الهاتف اآلخ���ال���� م�  أنح�� اع���ت الع��ة  ،له تع�ضاً  األك��الع�ف االج��اعي ه� 
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 ،ال�اقع عل�ه� الع�فم�  ه� ،ال�� م� ح��ة ال�ع���و  ،الل�اس�وال����  ،وت��ی� ال��اقات ،وال��ا��ة ال�����ة

  .وه�ا �ف�� م� خالل ت�ل�الت ن���ة ال��� االج��اعي
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  الع�ف االق��اد�: ال��ال ال�ام�

فق�ات ت�عل� ب��ل�ل م���� تق�ی�ات ع��ة ل�راسة ن�� الع�ف االق��اد� ال��جه له�،  10ت��� ه�ا ال��ال    

  . �ه ال��ائجی��� ه) 10(وال��ول 

  )10(ال��ول 

  على فق�ات م�ال الع�ف االق��اد� ال���س�ات ال��اب�ة واالن��افات ال���ار�ة ل�ق�ی�ات ع��ة ال�راسة

  ال����� 
  

  ال��ت��

االن��اف 

  ال���ار� 

ال�س� 

  ال��ابي
 الفق�ات

رق� الفق�ة في 

  ال��ال

 50 ت� م�ا��ة إنفاق� لل�ات� 4.21 1.14 1 م�تفع

 43 على رات��خ� الق�وض ی�� أ 3.99 0.76 2 م�تفع

 42 ی�� اس�غالل ج�ء م� رات�� للعائلة 3.94 0.72 3 م�تفع

 41 ی�� ح�مان� م� رات�� 3.52 0.89 4 م��س�

 44 ع�� ت�اع�ی� األهل م� دخل� رغ�اً  3.41 1.00 5 م��س�

 45 ت� م�ع� م� ال�واج ألجل رات�� 2.75 1.31 6 م��س�

 46 ح� إخ�ت�� إل�ام� ب��ر�� أت 2.20 1.39 7 م��ف�

 49 ت� م�ع� م� ال�عل�� إلع�اء الف�صة ل���ق� 2.20 1.34 8 م��ف�

 47 ت� ح�مان� م� ال���اث  2.05 1.29 9 م��ف�

 2.01 1.24 10 م��ف�
 48 ت� ح�مان� م� ال�عل�� ���� ال�الة االق��اد�ة

 - االق��اد�ال����� العام للع�ف  3.02 0.87 -  م��س�

أن ال����� العام للع�ف االق��اد� ال�� ت�ع�ض له ) 10(ی��ح م� خالل ال��ائج ال����ة في ال��ول     

�ان��اف م��ار� ) 3.02(ال���فات في ل�اء ق��ة ال��ك  جاء ������ م��س�، وق� بلغ ال���س� ال��ابي العام 

، 43، 50(وهي ذوات األرقام  ،فعةفق�ات على تق�ی�ات م�ت) 3(، أما على م���� الفق�ات فق� ح�ل� )0.87(

) 3(، وق� حقق� )3.94-4.21(على ال��ت�� وت�اوح� األوسا� ال��اب�ة ل�ق�ی�ات ع��ة ال�راسة عل�ها ب�� ) 42

على ال��ت��، وت�اوح� األوسا� ال��اب�ة ) 45، 44، 41(فق�ات على تق�ی�ات م��س�ة، وهي ذوات األرقام 

فق�ات، فق� حقق� تق�ی�ات ) 4(أما �اقي الفق�ات وع�دها  ،)2.75-3.52(ل�ق�ی�ات ع��ة ال�راسة عل�ها ب�� 

على ال��ت��، وت�اوح� األوسا� ال��اب�ة ل�ق�ی�ات ع��ة ال�راسة ) 48، 47، 49(م��ف�ة وهي ذوات األرقام 

 ��اقع عل�ه� ه� م�ا��ةوت��� م� ال��ول أعاله أه� أن�ا� الع�ف االق��اد� ال ).2.01-2.20(عل�ها ب�� 

وق� �ع�د ه�ه األن�ا� م� الع�ف ���� ال�خل ال�� ت��ل  ،خ� الق�وض واس�غالل ج�ء م� ال�ات�اإلنفاق وأ

ال�ي وج�ت أن ) 2009ال��ای�ة ،( وه� ما أك�ته دراسة  ،خاصة ل�� ال���وجات والع��اوات ،عل�ه ال���فات

وأك�ته ن���ة  ،���فات ���ل خاصفي الع�ف ال�اقع على ال��اء ���ل عام وال اً للع�امل االق��اد�ة دور 

  .ال��ادر ح�� ت�تفع إم�ان�ة الع�ف ض� اإلناث ع�� ام�الكها ل��ادر ال�خل ال���لفة
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  ال��ائج ال��علقة �ال��ال ال�اني : ثان�اً 

هل ت�ج� ف�وق ذات داللة إح�ائ�ة ب�� م���� الع�ف ال��جه ن�� ال���فات في : " ن� ه�ا ال��ال على     

  ؟ل��ك �اخ�الف خ�ائ�ه� ال����ة واألس��ةل�اء ق��ة ا

لل��ف ع� الف�وق ب�� م���� الع�ف ال��جه ن�� ال���فات في ل�اء ق��ة ال��ك �اخ�الف خ�ائ�ه� ال����ة 

  :واألس��ة، ت� إج�اء اخ��ار ت�ل�ل ال��ای�، و���ا یلي ع�ض لل��ائج

  )11(ج�ول 

�جه ن�� ال���فات في ل�اء ق��ة ال��ك �اخ�الف ت�ل�ل ال��ای� الخ��ار الف�وق ب�� م���� الع�ف ال�

  خ�ائ�ه� ال����ة واألس��ة

  م��ر ال��ای�
م���ع 

  ال���عات

درجات 

  ال���ة

م��س� 

  ال���عات
 ���Fة 

ال�اللة 

  اإلح�ائ�ة

 0.00 40.04* 6.09 3 18.27 ال�الة االج��ا��ة

 0.00 10.75* 1.64 3 4.91 ال����� ال�عل��ي

 0.00 5.78* 0.88 3 2.64 الع��

 0.37 1.03 0.16 3 0.47 ال�خل ال�ه�� الف�د�

 0.89 0.08 0.01 3 0.04  ال�خل ال�ه�� لألس�ة

 0.28 1.27 0.19 3 0.58 ع�د أف�اد األس�ة    

 0.09 2.81 0.43 1 0.43 م�ان اإلقامة           

 0.00 16.37* 2.49 2 4.98 ب�� األشقاءال��ت�� 

 -  -  0.15 168 25.55  ال��أ

  ).0.05(ذات داللة إح�ائ�ة ع�� م���� داللة  *

وج�د ف�وق ذات داللة إح�ائ�ة ب�� م���� الع�ف ال��جه ن�� ال���فات في ل�اء ) 11(ی��ح م� ال��ول 

ح�� " ب�� األشقاءال�الة االج��ا��ة، وال����� ال�عل��ي، والع��، وال��ت�� " ق��ة ال��ك �اخ�الف م�غ��ات 

وهي ��� ذات داللة إح�ائ�ة ع��  ،على ال��ت��) 16.37، 5.78، 10.75، 40.04(�����ة ال) F(بلغ� ���ة 

، ول���ی� الف�وق اإلح�ائ�ة ب�� ال�ق�ی�ات  �اخ�الف ال��غ��ات ال����رة، ت� إج�اء اخ��ار )0.05(م���� داللة 

  ��ائجی��� تل� ال)  12(وال��ول  شا��ه لل�قارنات ال�ع��ة ب�� ال���س�ات ال��اب�ة، 

  )12(ج�ول 

ه لل�قارنات ال�ع��ة الخ��ار م�ادر الف�وق ب�� م��س� تق�ی�ات ع��ة ال�راسة ن�� م���� ن�ائج اخ��ار شا��

  الع�ف ال��جه ن�� ال���فات في ل�اء ق��ة ال��ك
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  الف�ات  ال��ال
ال���س� 

  ال��ابي
 أرملة  م�لقة ع��اء  م��وجة

ال�الة 

 االج��ا��ة

  *0.57 0.54 0.20-  -  2.95  م��وجة

  *0.77 0.74-  -   -  3.15 ع��اء

  0.03  -   -   -  2.41  م�لقة

  -   -   -   -  2.38 أرملة

ال����� 

  ال�عل��ي

  الف�ات
ال���س� 

  ال��ابي

ثان��ة عامل 

  وأقل
  ��ال�ر��س  دبل�م

دراسات 

  عل�ا

 *0.92 0.36  0.28  -  3.05  ثان��ة عامل وأقل

 *0.64 0.07   -  2.76  دبل�م

  0.56  -    -  2.69  ��ال�ر��س

  -   -   -   -  2.13  دراسات عل�ا

  الع��

  الف�ات
ال���س� 

  ال��ابي
  25أقل م� 

إلى أقل  25

 35م� 

إلى أقل  35

 45م� 
  فأك�� 45

 *0.74  *0.85 0.42  -  3.18  25أقل م� 

 0.32 0.43  -   -  2.76 35إلى أقل م�  25

 0.11  -   -   -  2.33 45إلى أقل م�  35

    -   -   -  2.44  فأك�� 45

ب�� ت�� ال�� 

  شقاءاأل

  الف�ات
ال���س� 

  ال��ابي

  األك��

 ع��اً 

ب�� األك�� 

  واألصغ�

  األصغ�

  ع��اً \

 0.06- 0.44-  -  2.54 األك�� ع��اً 

 0.37  -   -  2.98  ب�� األك�� واألصغ�

  -   -   -  2.61  األصغ� ع��اً 

  ).0.05(ذات داللة إح�ائ�ة ع�� م���� داللة  *

الف�وق ب�� م��س� الع�ف ال��جه ن�� ال���فات في ل�اء ق��ة ال��ك أن ) 12(ی��ح م� ال��ول         

�اخ�الف م�غ�� ال�الة االج��ا��ة ه� ل�الح ال����ثات م� ف�ة العاز�ات، وق� بلغ ف�ق ال���س�ات األعلى 

�ة لل��وف االج��ا� ن��اً  ،و�ف�� الع�ف ال��جه للع��اوات). 0.05(وه� دال إح�ائ�ًا ع�� م���� داللة  0.77

ح�� االس�غالل ال�اد� ل�خلها  ،ال�ي ق� ت�اجهها األن�ى في ال��� ع��ما ال ت��ن م��قلة في م��لها ال�اص

��نها  ،و��ل� الع�ف ال�� ق� ت�اجهه م� ال����ع ال���� بها ،وال�قا�ة ال��ی�ة ال�ي ت�اجهها م� أف�اد األس�ة

وق�  ،�عل الع��اء م�� األن�ار م� ال���ف�� في الع�لت ،ع��اء ح�� العادات وال�قال�� ال�ائ�ة ب�ع� ال��اعات

وه� ما  ،عي ب�� ال���فات أنف�ه�ا���ن ه�ال� ع�ف ج��ي �اخ�الس ال��� أو ع�ف لف�ي أو ح�ى ع�ف اج��

وه� ما تف��ه ن���ة  ،ب�ج�د درجة م��ف�ة ب�ق�ی� ال�ات ل�� غ�� ال���وجات) 2005ج���ل�، ( دراسة  أك�ته
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 ��نها غ�� م���ة اج��ا��اً  ،ت�� أن ه�ال� م�احة واسعة إلم�ان�ة الع�ف ال�اقع على الع��اء ثقافة الع�ف ال�ي

  .أ��اف م� ع�ة  األن�ارفي �ع� ال�قافات وم�ال ال���ة ل�یها م�اق� وت�� 

م��س� تق�ی�ات ال����ثات ن�� الع�ف ال��جه ن�� ال���فات في ل�اء ق��ة  الف�وق ب��ی��ح أن  ك�ل�   

وق� بلغ ف�ق  ،�اخ�الف م�غ�� ال����� ال�عل��ي ه� ل�الح ال����ثات م� ف�ة ال�عل�� ال���ف�ال��ك 

  ).  0.05(وه� دال إح�ائ�ًا ع�� م���� داللة  0.92ال���س�ات األعلى 

ل�ل� ق� ��ارس  ؛م� ال�فاءة والق�رة العقل�ة ن�ى غ�� ال��عل�ة ذات م���� م��نّ �ع� ال��اعات أن األ تع�ّ 

وق� ���ن داخل الع�ل  ،فق� ���ن داخل األس�ة ع��ما ���ن األشقاء اآلخ��� م�عل��� ،�ى أن�ا� الع�فض�ه� ش

و�ال�الي  ،نه غ�� م�عل�أوق� ���ن م� ال����ع ع�� ال�ص� ل���  ،ع��ما ت��ن و��ف�ها م� ال��ع ال���ف�

،  ال��اونة(  دراسة وه� ما وج�ته ل�واجوق� ی�ث� على ف�ص االن�ماج في ال��اة وا ،فه� األقل مقارنة مع اآلخ���

وه�ا ق� ی�ف� مع ما أوض��ه  ،اإلناثل�ع� ال����ة في ال��ات ال�ل��ة  لل�عل�� ال���ف� دوراً  �أن) 2003

ن���ة اإلح�ا� والع�وان ال�� ت�ع�ض له غ�� ال��عل�ة مقارنة مع ال��عل�ات وال�غ�� ال�ف��ة ال�ي ق� ت�اجهها 

 ،ها وأس�تهائدوار ال�عل�� للف�اة ل���ق�لها وم��ق�ل أب�اأاء ال�ي ت���اها �ع� ال����عات ع� ن���ة األف�ار واآلر 

  .وم�� ق�رتها على �فاءة الع�ل واإلن�اج ���ى م�ادی� ال��اة

ك�ا ی��ح أن الف�وق  ب�� م��س� تق�ی�ات ال����ثات ن�� الع�ف ال��جه ن�� ال���فات في ل�اء ق��ة     

، س�ة )35 الى25( م�و ) س�ة فأك�� 25(ه� ل�الح ال����ثات م� الف�ات الع���ة  �غ�� الع��ال��ك �اخ�الف م

و�ف�� الع�ف ال�اقع على ، )0.05(وه� دال إح�ائ�ًا ع�� م���� داللة  ،0.74وق� بلغ ف�ق ال���س�ات األعلى 

 %)70(وتق�ر ���الي ،�ةه�ه الف�ة الع���ة م� خالل ع��ة ال�راسة ال�ي �قع مع��ها ض�� ه�ه الف�ة الع�� 

ن ه�ه ال����ة تف�� � األك�� وأما س�س��ل�ج�ا فإأن ���ن الع�ف م�جه له�ه الف�ة هو�ال�الي فهي ن��ة �����ة 

نه �ل�ا زادت ال�غ�� االج��ا��ة على الف�د �ل�ا زادت إم�ان�ة ، ال�ي ت�� أن���ة ال�غ�� االج��ا��ةم� خالل 

ح�� م�ه�  ،و�ال�الي ���ن تع�ضه� للع�ف أك�� ،��فات �قع� ض�� ه�ه الف�ةمع�� ال� الع�ف ال�اقع عل�ه و�ن

 ،وه�ه ال��ائ� ال���غ�ا��ة ق� ت�اه� ب�ق�ع ال���فات ت�� الع�ف ،ال���وجات والع��اوات واألرامل وال��لقات

في  اً �� دور والل�ان أك�تا أن ل�ع� ف��ات الع) 2000ل�لى ، ( ودراسة ) 1998د�ف��، ( وه� ما أك�ته دراسة 

  .الع�ف ال�اقع على اإلناث ���ل عام 

م��س� تق�ی�ات ال����ثات ن�� الع�ف ال��جه ن�� ال���فات في ل�اء ق��ة  الف�وق ب��ك�ل� ی��ح أن     

 ،شقاء ه� ل�الح ال����ثات م� الف�ة ال�اقعة ب�� األك�� واألصغ� ع��اً ال��ك �اخ�الف م�غ�� ال��ت�� ب�� األ

��ا ی��ح م� ال��ول  ).0.05(وه� دال إح�ائ�ًا ع�� م���� داللة  0.44ال���س�ات األعلى وق� بلغ ف�ق 

ع�م وج�د ف�وق ب�� م��س� تق�ی�ات ع��ة ال�راسة ن�� الع�ف ال��جه ن�� ال���فات في ل�اء ق��ة ال��ك ) 12(

ح�� ) ف�اد األس�ة، م�ان اإلقامةال�خل ال�ه�� الف�د�، ال�خل ال�ه�� لألس�ة، ع�د أ: (�اخ�الف ال��غ��ات ال�ال�ة

على ال��ت�� وهي ��� غ�� دالة إح�ائً�ا ع�� م���� ) 2.81، 1.27، 0.08، 1.03(ال�����ة ) F(بلغ� ���ة 

م�ا ���� إلى ال�قارب في م���� الع�ف ال��جه لل���فات في ل�اء ق��ة ال��ك �اخ�الف  ،) 0.05(داللة 

�ع�م وج�د ف�وق ب�� م�ان اإلقامة في ال��ی�ة أو  ة ال�ي ����ا ع�ها سا�قاً وه�ا ی��� ال���� .ال��غ��ات ال�ا�قة

  .ال��� و��ل� ال�قارب في ال�خل ال���ي وال�لي ب�� ع��ة ال�راسة
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  ال��اجع

ال��ة ال�ف��ة ل�� ال��اء األردن�ات ال�ع�فات، م�لة ال�امعة اإلسالم�ة، سل�لة ) 2010(ب�ا���، أس�اء ب�ر� اإل

  فل����. 329-299):2(18إلن�ان�ة ،ال�راسات ا

العالقة ب�� ال�ضا ع� األزواج والع�ف ض� األزواج في ق��ة ال��ك، رسالة ) 2004(، ه��ة س��� أب� ح�لة

  .األردن جامعة م�تة ، ماج���� غ�� م���رة،

��ي ل��ون ردن، ال��ل� ال� م����ة إلح�اث ال�غ��� في األ الع�ف ض� ال��أة رؤ�ة) 2008( فاء ب� ح�لة، ��أ

  . ، ع�ان، األردناألس�ة

األردن، ال��ل� : ع�ان. �ة م� الع�ف داخل األس�ةاألس�ة األردن ةاإل�ار ال���ي ل��ا�) 2004(ال��ای�ة، ذ�اب 

 .ال���ي ل��ون األس�ة

  .الع�ف األس�� وع�الة األ�فال م��� ال����ة واإلرشاد األس��، ال�رقاء، األردن) 2000(���اق، ناد�ا 

عالقة الع�ف األس�� وال��ت� ال�ف�ي ل�� ال�وجات ال�ع�فات واألب�اء ال��اء إل�ه� مع ) 2007(ش، ر�� دمحم ال��� 

  .األردن: رسالة ماج���� غ�� م���رة ، جامعة م�تة ،�ع� ال��غ��ات ال���غ�ا��ة

 �1 ل��� وال��ز�ع،ثاره و����ة عالجه،  دجلة وال�ع�� لالع�ف ض� ال��ة أس�ا�ه وآ) 2008( ب�ات، سه�لة م���د

  .ع�ان، األردن، 

ثاره ال��د�ة على ص��ها ال�ف��ة، ة وآس���ل�ج�ة سل�ك ع�ف ال�جل ض� ال�وج) 1992(ح�ار، دمحم ح��� 

، دار ال��� �ال���� الع��ي لل�راسات األم��ة وال��ر��، 14ال��لة الع���ة لل�راسات األم��ة، الع�د 

  134-125ص): 14(ال��اض، ال�ع�د�ة، الع�د

دمحم أب� عل�ا، م�س�ة : الع�ف األس��، دل�ل إرشاد� لل�عامل مع الع�ف األس��، ت����) 2001(ال��ی��، م�م� 

  .األن�ل� لل��ل�� وال��اعة، ع�ان، األردن

، دراسة م��ان�ة ألش�ال الع�ف ال�� �ف ض� ال��أة في ال����ع األردنيالع) 2002(خ�ات�ة، ع�� ال�ال� ی�سف 

  .ة، أ��اث م��� ال�ل�ة ران�ا لل�راسات األردن�ة وخ�مة ال����ع، ع�ان، األردنت�ع�ض له ال��أ 

دار الف�� لل��� . ن��ة في عل� االج��اع ال�عاص�، القاه�ة، م��) 2002(ال����، سل�� ع�� ال���� 

  وال��ز�ع،

  33- 30ص  .الع�ف ض� ال��أة، وزارة ال����ة االج��ا��ة، ع�ان، األردن) 2009(ال��اس، ر�ا اح�� 

  .الع�ف األس�� في م�ی�ة ال�رقاء، م��� ال����ة واإلرشاد األس��، ال�رقاء، األردن) 2001(درو��، مها 

الع�ف األس�� ض� ال��أة، دراسة وص��ة على ع��ة م� ال��اء في م�ی�ة ال��اض، ) 2008(ال�د�عان، خال� ع��

  142-81ص. : ��اض، ال�ع�د�ة، ال)39(17م�لة ال���ث األم��ة، �ل�ة ال�ل� فه� األم��ة، 

- 201ص.: ال��أة الع���ة في الق�ن الع����، دار ال��� لل�قافة وال���، ب��وت، ل��ان) 2000(ش��ان، ب���ة 
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