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امللخص
 إضافة إىل الوقوف على مفهوم االجتاه حنو هذه،هدفت هذه الدراسة البينية إىل قياس االجتاهات حنو العنف ضد الزوجة يف اجملتمع العماني
 باالستفادة من مقاييس معدة سابقا هلذا، وسيتم بناء مقياس يقيس جوانب نفسية اجتماعية ذات صلة بالعنف ضد الزوجة.الظاهرة
 وللتأكد من صالحية املقياس.) من الرجال والنساء املتزوجني من مجيع مناطق السلطنة336(  ولقد اشتملت عينة الدراسة على.الغرض
 إضافة إىل حساب ثبات. مت حساب صدق املقياس باستخدام صدق احملكمني وكذلك الصدق العاملي،للتطبيق واستعماله يف البيئة العمانية
، إحلاق الضرر، اإلساءة النفسية: ولقد توصلت نتائج التحليل العاملي ألبعاد املقياس إىل وجود أربعة عوامل.املقياس بطريقة ألفا لكرونباخ
 وهو ما سعت، وبذلك مت التوصل إىل حتديد مفهوم واضح للعنف ضد الزوجة يف البيئة العمانية. والسيطرة والتسلط،اإلهانة واالمتهان
.يقيس االجتاهات حنو العنف ضد الزوجة بسلطنة عمان،  إضافة إىل إجياد مقياس اجتماعي نفسي، نتائج البحث إىل حتقيقه
. مقياس اجتماعي نفسي، العنف ضد الزوجة، االجتاه، دراسة اجتماعية نفسية، الدراسة البينية:كلمات مفتاحية

Wife Abuse in the Omani Society: An Interdisciplinary Psycho-social Study
Manal Khasib Hamdan Al Fazari

Abstract
This interdisciplinary study aims at examining people’s attitudes towards wife abuse in Omani society and
identifying a specific concept for wife abuse. For the purpose of this study, a specific questionnaire that addresses
specific psychological and social aspects was designed based on other scales. The questionnaire was administered
to (336) married men and women from all regions around Oman. For the purpose of this study, it was important
to measure the validity and reliability of the questionnaire for use in the Omani context. The validity of the
questionnaire was measured using face validity and factor analysis validity. To measure the reliability of the
questionnaire, Cronbach ‘s alpha coefficient was used. Results of factor analysis revealed that the questionnaire
consisted of four factors: psychological abuse, harm, insult and humiliation, and control and domination. Results
of this research helped identify a specific concept of wife abuse in Omani culture and design a psycho-social
measure to examining the attitudes towards wife abuse in Omani society
Keywords: interdisciplinary study, psychosocial study, attitudes, wife abuse, psychosocial measure.
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مقدمة

علم) النفس مع علم االجتماع ،إذ يؤكد شوامرة ()108 :2014

ُتعد ظاهرة العنف ضد الزوجة إحدى الظواهر االجتماعية – كما

على أن قياس االجتاهات النفسية االجتماعية يساعد على التنبؤ

يراها علماء االجتماع -اليت تكاد تنتشر بشكل واسع يف كثري من

بسلوكيات األفراد يف اجملتمع.

الدول على مستوى العامل ،وهلذه الظاهرة آثارها السلبية على
اجملتمع وأفراده .ولقد تعددت الدراسات اليت أظهرت النتائج

أهمية الدراسة

السلبية للعنف ضد الزوجة ،حيث إن هذه الدراسات تتحدث عن

تنبع أهمية هذه الدراسة البينية من أهمية موضوع البحث

اآلثار السلبية اجلسدية والنفسية اليت يرتكها العنف على الزوجة،

املتعلق باملقياس االجتماعي النفسي ،الذي يقيس االجتاه حنو

وكذلك على األطفال (Morgan & Chadwick, 2009: 3 ; Oso f sky

العنف ضد الزوجة الذي سيساعد على حتديد مفهوم واضح للعنف

.)9-United Nations Children‘s Fund, 2000: 8 ;41-, 1999: 40

ضد الزوجة يف اجملتمع العماني الذي بدوره سيسهل على الباحثني

والدراسات البينية يف العلوم االجتماعية تتمثل يف جمموعة من

مستقبال يف هذا اجملال دراسة هذا املوضوع؛ وسيساعد كذلك على

اليت تضمها ارتباطات وثيقة (& Chadwick

فهم حمدد للجوانب الثقافية هلذه الظاهرة أي طبيعة العنف يف

 ،)Wendling, 2006: 5هلا دور كبري يف حتقيق التكامل بني العلوم

اجملتمع العماني ،ومما يزيد أهمية الدراسة كذلك كونها تعمل على

للوصول إىل فهم أعمق للموضوع .ومن األمثلة على هذه الدراسات

إعداد مقياس اجتماعي نفسي لقياس االجتاهات حنو العنف ضد

البينية علم النفس االجتماعي الذي يوضح العالقة الوثيقة بني

الزوجة يف اجملتمع العماني .كذلك التعرف على البنية العاملية

علم النفس وعلم االجتماع ،حيث يركز هذا العلم على دراسة

ملقياس العنف ضد الزوجة يف اجملتمع العماني ،وذلك قد يسهم يف

طريقة تعامل الناس مع غريهم ،وكيف يتأثرون بأفكار بعضهم

املساعدة على التشخيص الصحيح للعنف ضد الزوجة .إضافة إىل

بعضا ،كما أنه يهتم بدراسة سلوك الفرد من خالل املواقف

أن حجم العينة املستخدمة يف هذه الدراسة سيعطي بيانات تعكس

االجتماعية اليت يتفاعل ويتأثر بها ،فال نستطيع فهم سلوك

وجهات نظر متعددة وكثرية ،مما سيساعد على فهم أمشل هلذه

الفرد إال بعد أن نفهم عالقاته االجتماعية (بارون وبرانسكومب،

الظاهرة.

العلوم املختلفة

 ،)33 :2015خصوصا أن هذا العلم يركز على دراسة العديد من
املوضوعات ذات العالقة بالنواحي النفسية واالجتماعية والعقلية

مشكلة الدراسة

وغريها ،مثل االجتاهات ،والقيم ،والتعاون ،والتنافس ،والعدوان،

ملا كانت األسباب املؤدية إىل العنف كثرية ومتنوعة -وقد ختتلف

والعنف ،وغريها (شوامرة.)24-23 :2014 ،

باختالف اجملتمع -كان من الضروري االهتمام بتحديد مفهوم

وتعد دراسة االجتاهات من أهم املفاهيم األساسية اليت ركزت

واضح وحمدد للعنف ضد الزوجة ،حتى يسهل التعامل وفهم

عليها الدراسات النفسية واالجتماعية ،باعتبار أن االجتاه هو

املوضوع بشكل مناسب ،كما أن استخدام مقاييس مرتمجة من

أحد حمددات السلوك ،وهو نتيجة لعملية التنشئة االجتماعية.

لغة أخرى ومبنية لتقيس االجتاهات حنو العنف ضد الزوجة يف

وبالرغم من احملاوالت اليت قام بها علماء النفس واالجتماع بوضع

بيئات وثقافات معينة ،قد ال تتناسب مع ثقافتنا العربية املسلمة

تعريف حمدد لالجتاه ،إال أنه كان من الصعوبة حتديد تعريف

ذات املرجعية االجتماعية والنفسية واالقتصادية املختلفة؛ لذلك

دقيق له ،ولكنهم توصلوا إىل أن االجتاه هو نتيجة لتفاعل الفرد

كان من الضروري االهتمام بوجود مقياس اجتماعي نفسي حمدد،

وخرباته مع البيئة ،حيث يتكون لديه دافع معني ،أو تتشكل لديه

يوضح مفهوم العنف ضد الزوجة يف البيئة العربية ،وخاصة

وجهة نظر معينه يتم التعبري عنها من خالل االجتاهات اليت

اخلليجية .ففي سلطنة عمان مثال ،أكدت الدراسة اليت قامت بها

تتكون من اجلانب املعريف ،والعاطفي ،والسلوكي( ،شوامرة:2014 ،

( )Al Fazari, 2013: 161اليت كان هدفها دراسة اجتاهات العنف ضد

 .)108-107كذلك من ضمن املواضيع اليت ركزت عليها الدراسات

الزوجة والتطبيقات اإلرشادية املناسبة للتعامل مع هذه الظاهرة

النفسية واالجتماعية موضوع العنف الذي مت تعريفه يف علم

يف اجملتمع العماني .إنه ال بد من وجود مقاييس يتم بناؤها يف

النفس االجتماعي على أنه وسيلة تتسم باالنفعالية الشديدة يعرب

عمان لقياس هذه الظاهرة ،ألن املقاييس األجنبية غري مالئمة

من خالهلا الفرد عن نزعاته العدوانية (شوامرة.)585-584 :2014 ،

لالستخدام يف بيئاتنا العربية اإلسالمية .ومن هنا جاءت مسوغات

ولقد استعملت مقاييس متعددة يف قياس االجتاه حنو العنف ضد

القيام بهذا البحث ،الذي سيوفر أداة مقننه وحمددة ملفهوم واضح

الزوجة يف الدول العربية اإلسالمية ،مبا فيها دول اخلليج العربي.

للعنف يف البيئة العمانية .لذلك فإن البحث احلالي سيجيب عما

ومعظم هذه املقاييس أجنبية مرتمجة من اللغة اإلجنليزية ،

يلي:

لذلك فهي غري صاحلة لفهم طبيعة العنف يف هذه اجملتمعات

 -ما اخلصائص السيكومرتية ملقياس االجتاه حنو العنف ضد الزوجة

كونها صممت لتتناسب مع تلك البيئات ذات الثقافة املختلفة

يف سلطنة عمان؟

متاما عن دولنا العربية ،وهذا ما أكدته دراسة (Al Fazari , 2013:

 -ما املفهوم احملدد الجتاه العنف ضد الزوجة يف البيئة العمانية؟

 .)161ولذلك هدفت هذه الدراسة االجتماعية النفسية إىل قياس

 -ما البنية العاملية ملقياس االجتاه حنو العنف ضد الزوجة يف

االجتاهات حنو العنف ضد الزوجة يف اجملتمع العماني من خالل

اجملتمع العماني؟

بناء مقياس يقيس االجتاهات ،ويعد ذلك توظيفا لعلم(لثمار
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أهداف الدراسة

أساس أنه دور حمدود ،وأن املرأة ليس هلا احلرية يف القيام بأعمال

هدفت هذه الدراسة البينية إىل إعداد أداة قياس ،لقياس اجتاه

أخرى خارج نطاق األسرة ()Cunningham, 1998: 20, 21

العنف ضد الزوجة يف البيئة العمانية ،ويعد ذلك توظيفا لثمار علم

أما بالنسبة إىل البحث احلالي فاستند إىل النظرية النسوية

النفس مع االجتماع ،حيث سيتم قياس اخلصائص السيكومرتية

اإلسالمية اليت تنتقد فيها األيدولوجية التقليدية املوجودة يف

لألداة ،للتأكد من مدى صالحيتها لالستعمال يف البيئة العمانية،

الثقافة العربية ،على أساس أن الرجل له السلطة والقوامة والقدرة

إضافة إىل الوقوف على مفهوم االجتاه حنو العنف ضد الزوجة يف

على التحكم يف تصرفات املرأة والزوجة يف البيت ،وبالتالي له احلق

اجملتمع العماني ،وكذلك التعرف على العوامل احملددة لقياس

يف استخدام العنف ضد زوجته ( .)Baobaid, 2002: 9لذلك فإن هذه

االجتاه حنو العنف ضد الزوجة يف اجملتمع العماني.

النظرية ترى أن هذه األيدولوجية الفكرية جاءت من التفسري غري
الصحيح لآليات القرآنية اليت حتدثت عن موضوع قوامة الرجل

حدود الدراسة

يف األسرة ،حيث إن بعضهم استعملها تسويغا لكي ميارس العنف

تقتصر الدراسة احلالية على احلدود التالية:

ضد املرأة ،إذ فسروا أن معنى القوامة يف األسرة هو استخدام العنف

 -عينة الدراسة اليت اشتملت على العمانيني والعمانيات املتزوجني

والسيطرة على املرأة ( .)Ammar, 2007: 519ومن هنا فإن هذه

من مجيع مناطق السلطنة.

النظرية تعتمد على متكني املرأة من رفض العنف الذي ميارسه

 -أدوات القياس املتمثلة يف مقياس االجتاه حنو العنف ضد الزوجة.

الرجل اجتاهها ،على اعتبار أن االسالم عزز مكانة املرأة يف اجملتمع
( )Halim & Meyers,2009: 87وعد النساء شقائق الرجال ،و رفض

مصطلحات الدراسة

مجيع أنواع العنف الذي ميارس ضد املرأة بشكل عام والزوجة

االجتاه حنو العنف ضد الزوجة:

بشكل خاص ،حيث إنه يدعو الزوج إىل الرفق والتعامل احلسن مع

ميل الزوج إىل استعمال اإلساءة النفسية جتاه زوجته ،املتمثلة يف

زوجته ،و قد أكد على ذلك الرسول الكريم عليه أفضل الصالة

التهديد والصراخ ،وإهانة الزوجة ،إضافة إىل إحلاق الضرر املادي

والسالم (Islamic Women‘s Welfare Council of Victoria, 1995,

واجلسدي بها .كذلك جلوء الزوج إىل إهانة الزوجة والتقليل من

.)p. 33

شأنها والسيطرة والتحكم يف تصرفاتها.

ولقد اعتمدت الدراسات اليت حبثت يف موضوع العنف ضد الزوجة

ً
إجرائيا
ويف الدراسة احلالية ميكن تعريف العنف ضد الزوجة

على مفاهيم خمتلفة للعنف ،وبعض منها مل يصل إىل حتديد

على أنه الدرجة اليت حيصل عليها املفحوص من خالل أدائه على

مفهوم واضح للعنف ،فمثال الدراسة اليت قام بها (Haj-Yahia

املقياس املعد لقياس العنف ضد الزوجة.

 ) & de Zoysa, 2007: 26, 31جاءت لقياس االجتاه حنو العنف
ضد الزوجة لدى عينة من طلبة كلية الطب عددهم ( )476يف

اإلطار النظري للبحث

سريالنكا ،حيث مت استخدام أدوات منها مقياس The revised

إن مفهوم العنف ضد الزوجة غري حمدد املالمح ،ولقد اهتمت

short form of the Inventory of Beliefs about Wife Beating

الدراسات بهذا املفهوم باعتباره إحدى الظواهر االجتماعية اليت

 )(IBWBولقد كشفت الدراسة عن نسبة ثبات أ لفا كرونباخ ألبعاد

تتطلب املزيد من البحث والدراسة .ولقد ظهرت العديد من

هذا املقياس ،تراوحت ما بني  ،0.86-0.84وعلى الرغم من أن هذه

النظريات اليت فسرت سبب العنف الذي ميارسه الرجل ضد املرأة

الدراسة مل حتدد مفهوما واضحا للعنف ضد الزوجة ،إال أنها أكدت

ومن هذه النظريات على سبيل املثال إحدى النظريات يف علم

على وجود اجتاهات مؤيدة للعنف ضد الزوجة ،على اعتبار أن هذا

االجتماع مثال ،وهي نظرية التعلم االجتماعي اليت ترى أن العنف

العنف له مايسوغه ،وأن الزوجة هي املسؤولة األوىل عن تعنيف

سلوك مكتسب من البيئة ،حيث إن براءة الطفولة املبكرة اليت

زوجها هلا.

مير بها الفرد يف حياته تؤثر يف سلوكه عندما يكرب ،أي أن نشأة

ولقد قامت الباحثة ( )Abdalla, 1996: 32, 36بدراسة االجتاهات

الفرد يف بيئة تعرض فيها للعنف ،أو شاهد أشخاصا يتعرضون

حنو املرأة يف دول اخلليج العربي يف كل من دولة قطر والكويت،

للعنف ،سيكتسب هذا السلوك ،وبالتالي ميارسه عندما يكرب مع

باستخدام مقياس (،Attitudes toward Women Scale (AWS
ً
رجال ،و ( )8274امرأة ،ممن ترتاوح
وذلك على عينة من ()7359

وكذلك النظرية البيولوجية اليت فسرت العنف على أساس أن سببه

أعمارهم ما بني

 24إىل  50سنة .ولقد كان معامل ثبات ألفا

قد يكون جينيا ،أو يعود إىل أمراض معينة ،أو مرده إىل التعرض

كرونباخ ملقياس ( ،0.76 )AWSومل حتدد الدراسة تعريفا حمددا

إىل إصابات يف املخ عند الصغر ،اليت بدورها ستؤثر على الفرد مما

للعنف ضد املرأة.

قد تؤدي إىل ممارسة سلوك العنف)Cunningham, 1998: 3(.

أما يف اهلند ،فقد قام ( )Majumdar, 2004: 354, 356بدراسة

أما النظرية النسوية ،فتؤكد أن العنف الذي ميارسه الرجل سببه

لقياس االجتاه حنو العنف ضد املرأة لدى عينة من طلبة اجلامعة،
ً
ً
وطالبة ،الذين يدرسون يف ختصص الطب
طالبا
عددهم ()440

أن ميارس مجيع أنواع السيطرة على املرأة ،وهذا بسبب طبيعة

والتمريض .ولقد استعملت الدراسة مقياسني لقياس االجتاهات،

اجملتمع األبوي التقليدي الذي ينظر إىل دور املرأة يف اجملتمع على

وهما مقياس:

أسرته (.)Cunningham, 1998: 13, 14

أن للرجل القوة والسلطة يف األسرة واجملتمع ،وبالتالي من حقه
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)Student Exposure to Woman Abuse Questionnaire (SEWAQ

ملقياس  IBWBفكانت نسبة الثبات كذلك متوسطة  0.63ويفسر

ومقياس (،Inventory of Beliefs about Wife Beating (IBWB

سبب ذلك بسبب حذف بعض فقرات املقاييس املستخدمة يف

ولقد استعملت هذه الدراسة هذين املقياسني على اعتبار أن هلما

الدراسة املشتملة على العنف اجلنسي كونه ال يتناسب مع البيئة

معامالت ثبات وصدق مرتفعة .و يالحظ أن هذه الدراسة حددت

العمانية اليت تنظر إىل موضوع اجلنس على أنه من املواضيع

مفهوما واضحا للعنف ،ولقد أظهرت نتائج الدراسة أن مجيع أفراد

اخلاصة غري املرغوب احلديث عنها ،بسبب طبيعة اجملتمع ،مما أثر

العينة لديهم تعاطف مع ضحايا العنف ،ولكن اختلفوا يف اجتاههم

ذلك يف ثبات املقياس؛ ولذلك أوصت الدراسة بضرورة استعمال

حنو العنف بشكل عام.

مقاييس معدة خصيصا لقياس االجتاه حنو العنف ضد الزوجة

ويف لبنان قام ()Obeid, Chang, & Ginges, 2010: 697, 702

يف البيئة والثقافة العمانية ،كون األدوات املستعملة يف الدراسة

بدراسة اجتاهات (  )206طالب وطالبة يف جامعة لبنان األمريكية

مت بناؤها للتناسب مع بيئات وثقافات أجنبية ،كذلك إن مفهوم

حنو ضرب الزوجة .ولقد استعمل مقياس ( )AWSمن أجل قياس

العنف ضد الزوجة الذي مت استعماله يف هذه الدراسة كان يشتمل

االجتاهات ،حيث كشفت الدراسة أن معامل ثبات ألفا كرونباخ

على العنف اجلسدي ،والنفسي فقط.

ملقياس ( )AWSكان  ،0.74ولقد أظهرت نتائج الدراسة كذلك

أما بالنسبة إىل الدراسة النوعية ،فقد مت استعمال طريقة املقابالت

أن الطلبة الذين لديهم اجتاه سليب لدور املرأة يف اجملتمع لديهم

لعدد من ( )10طالب شاركوا يف االستبانة ،حيث أوضحت نتائج

اجتاهات مؤيدة للعنف ضد الزوجة.

هذه الدراسة أن هؤالء الطلبة عرفوا العنف ضد الزوجة ،على

كما أن بعض الدراسات اعتمدت على تعريف األمم املتحدة للعنف

أنه استعمال العنف اجلسدي والنفسي واملعنوي واللفظي ضد

األسري لتحديد مفهوم العنف ضد الزوجة املتمثل يف أية أفعال

الزوجة .ومبا أن العينة املطبقة عليها الدراسة هي من الطلبة غري

تصدر من أشخاص بقصد إحلاق أي أذى أو ضرر جسدي ،نفسي،

املتزوجني الذين ال توجد لديهم أي خربة بطبيعة احلياة الزوجية،

أو جنسي أو معاناة للمرأة مبا يف ذلك التهديد بأفعال قسرية ،أو

فإن التعريف الذي توصلت إليه هذه الدراسة قد يشتمل على نوع

حرمان وغريها ،سواء يف احلياة العامة ،أو اخلاصة ( Heise, Ellsberg,

من القصور ،لذلك فإنه من الضروري حتديد مفهوم شامل للعنف

 ،)& Gottemoeller, 1999: 3ومن املالحظ أنه بالرغم من أن هذا

ضد الزوجة من وجهة نظر الشباب املتزوجني يف سلطنة عمان.

املفهوم يشتمل على العنف اجلسدي وغري اجلسدي ،إال أن بعض

كذلك هناك بعض الدراسات اليت أيدت ضرورة استعمال مقاييس

الدراسات اليت أجريت يف بعض الدول ،مثل سلطنة عمان -وهي

مصممة لتتناسب مع الثقافة املوجودة يف تلك البيئة ،واعتمدت

األوىل من نوعها و( حتذف الواو)اليت حبثت يف موضوع االجتاهات

على تصميم أدوات لقياس االجتاه حنو العنف ضد الزوجة يف

حنو العنف ضد الزوجة -بالرغم من أنها اعتمدت على هذا املفهوم،

اجملتمع اخلليجي ،على اعتبار أن هذه األدوات ستساعد على فهم

إال أنه مت حذف فقرات املقاييس املستعملة يف الدراسة املشتملة

العنف ضد الزوجة بشكل أوسع ،ولكن هذه الدراسات مل تذكر أي

على العنف اجلنسي بسب أنها غري مناسبة للثقافة العمانية ،حيث

معلومات متعلقة بطرائق حساب ،ثبات أدوات الدراسة وصدقها،

إن املناقشة ،أو احلديث عن العنف اجلنسي يعد من خصوصيات

فمثال الدراسة اليت قامت بها ( )Almosaed, 2004: 68, 86لقياس
ً
رجال و( )118امرأة ،حنو العنف ضد الزوجة يف جدة
اجتاهات ()112

نسبة ثبات املقاييس املستعملة يف الدراسة (.)Al Fazari, 2013: 43

يف اململكة العربية السعودية .ولقد مت بناء أداة قياس تتناسب

وتتلخص هذه الدراسة ()161 ,54 ,50-Al Fazari, 2013: 46, 49

مع طبيعة اجملتمع السعودي لقياس االجتاه .ومل تذكر أي نسب

يف قياس اجتاهات طلبة جامعة السلطان قابوس حنو العنف ضد

متعلقة بثبات االستبانة ،ولقد اعتمدت هذه الدراسة على تعريف

الزوجة يف اجملتمع العماني ،اليت كانت عينة الدراسة فيها ()400

األمم املتحدة للعنف ضد الزوجة الذي يركز على العنف اجلسدي

طالب وطالبة من طلبة السنة األوىل من خمتلف الكليات يف اجلامعة،

والنفسي واجلنسي (.)Heise, Ellsberg, & Gottemoeller, 1999: 3

باستخدام منهج الدراسة املختلطة (الكمية والنوعية) ،ففي

ولقد خلصت الدراسة إىل أن نسبة  %53من أفراد العينة يؤيدون

الدراسة الكمية استعملت الباحثة مقياس ()IBWB

استعمال العنف يف حالة قيام الزوجة بسلوكيات خاطئة.

و.The Revise Attitudes toward Wife Abuse (RAWA) scale

أما يف قطر ،فقد قامت ( )91 ,85-Al-Ghanim, 2009: 84بدراسة

ولقد تكون مقياس  IBWBمن ( )11عبارة ،مشتملة على عامليني

تعد األوىل من نوعها للكشف عن العنف ضد املرأة يف قطر ،باستعمال

أساسيني :مربرات( مسوغات) العنف ضد الزوجة ،و ضرورة

استبانة مت بناؤها هلذا الغرض ،مت تطبيقها على ( )2787من

تقديم املساعدة إىل الزوجة املعنفة .أما مقياس  RAWAفقد تكون

طالبات اجلامعات يف قطر .وبالرغم من أن هذه الدراسة مل تذكر

من ( )9عبارات بعد حذف العبارات املتعلقة بالعنف اجلنسي ،ولقد

أي نسب خاصة بثبات االستبانة ،إال أنها ساعدت مع العينة الكبرية

اشتمل على ( )3عوامل أساسية :املواقف املسوغة الستعمال العنف،

على التوصل إىل نتائج هامة تتعلق بنظرة اجملتمع القطري حنو

وتأييد قوامة الرجل يف األسرة ،قلة البدائل ،أو وسائل املساندة

العنف ضد املرأة ،حيث أظهرت النتائج أن العنف األسري اشتمل

للمرأة املعنفة.

على استخدام األب أو األخ أو الزوج للعنف ضد املرأة ،إضافة إىل أن

ولقد كشفت هذه الدراسة عن نسبة ثبات متوسطة هلذه املقاييس،

إيذاء املرأة ال يعد عنفا ،حيث إن املرأة خملوق ضعيف ،وال بد على

فمثال ملقياس  RAWAكان معامل ثبات ألفا كرونباخ  ،0.60وأما

الرجل أن حيميها حتى و إن جلأ إىل استعمال العنف .وهذا ما يسوغ

األسرة ،وأنه من غري املقبول احلديث عن هذا املوضوع ،مما أثر يف
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اهلدف من املقياس:

أن يكون الرجل هو املسؤول األول عن املرأة ،حيث إن إيذاء املرأة ال
ً
عنفا ،و إمنا يعد محاية هلا )Al-Ghanim, 2009: 91( .
يعد

قياس االجتاه حنو العنف ضد الزوجة ،كما يتحدد يف ميل الزوج إىل

مما سبق يالحظ أنه بالرغم من وجود أدوات لقياس االجتاه

استعمال اإلساءة النفسية جتاه زوجته املتمثلة يف التهديد والصراخ

حنو العنف ضد الزوجة ليتناسب مع طبيعة الثقافة ،اليت من

و إهانة الزوجة ،إضافة إىل إحلاق الضرر املادي واجلسدي بها.

املفرتض أن يطبق فيها ،وخاصة البيئة اخلليجية ،إال أنها تفتقر إىل

كذلك جلوء الزوج إىل إهانة الزوجة والتقليل من شأنها والسيطرة

حتديد واضح للخصائص السيكومرتيية لألدوات املستعملة ،كذلك

والتحكم يف تصرفاتها.

يالحظ القصور يف حتديد مفهوم معني للعنف ضد الزوجة الذي

بناء املقياس:

سيساعد على فهم أوضح للعنف حسب بيئة االنتشار .يضاف إىل

وإلعداد املقياس مت اتباع اخلطوات اآلتية:

ذلك أن توصيات الدراسة الوحيدة يف سلطنة عمان اليت حبثت

 -مت االطالع على التعريفات احملددة ملفهوم العنف ضد الزوجة

يف االجتاه حنو العنف ضد الزوجة (,50-Al Fazari, 2013: 46, 49

يف الدول العربية واإلسالمية ،ومفهوم االجتاه للتوصل إىل حتديد

 )161 ,54أكدت على ضرورة وجود أدوات لقياس االجتاهات حنو

مفهوم إجرائي واضح ملفهوم الدراسة ،حبيث ميكن من خالله إعداد

العنف ضد الزوجة للتناسب مع البيئة العمانية ،يضاف إىل ذلك

عبارات املقياس اليت تعكس اهلدف منه.

ضرورة حتديد مفهوم واضح للعنف ضد الزوجة ،وهذا ما هدف

 -االطالع على األدبيات والدراسات السابقة يف االجتاهات حنو العنف

إليه البحث احلالي.

ضد الزوجة.
 -االستفادة من بعض املقاييس اليت مت استعماهلا لقياس املوضوع

منهج الدراسة و إجراءاتها
ً
أوال :منهج الدراسة

 -حتديد مفهوم العنف ضد الزوجة.

استعملت الدراسة احلالية املنهج الوصفي املتمثل يف الدراسة الكمية

 -حتديد أبعاد املقياس :لقد مت حتديد أبعاد املقياس يف اإلساءة

املعتمدة على بناء أداة قياس بوصفها وسيلة جلميع البيانات عن

النفسية ،إحلاق الضرر ،اإلهانة واالمتهان ،السيطرة والتسلط)- .

موضوع العنف ضد الزوجة ،حيث ستساعد األداة على مجع عدد

 -إعداد املقياس يف صورة عبارات تعكس العنف بأشكاله وتكونت

كبري من البيانات ،سيتم تطبيقها على عينة كبرية من أفراد

األداة من  45عبارة ،مت إعدادها يف صورة مقياس ،متضمنة أربعة

الدراسة .ولقد مت مجع البيانات عن طريق تطبيق األداة على

أنواع ألشكال العنف (اجلسدي ،والنفسي ،واللفظي ،واللغوي) يف

عينة الدراسة من خالل االستبانات الورقية اليت مت توزيعها

وجود مخسة خيارات :موافق بشدة ( ،)5أو موافق ( ،)4أو حمايد

على املستجيبني ،ومن ثم مت ادخال البيانات يف برنامج التحليل

( ،)3أو غرب موافق ( ،)2أو معارض بشدة (.)1

اإلحصائي ،وذلك من أجل معاجلتها إحصائيا.

وللتأكد من اخلصائص السيكومرتية لألداة يف البيئة ُ
العمانية ،مت

ً
ثانيا :عينة الدراسة
اشتملت عينة الدراسة على ( )336من الرجال والنساء العمانيني
املتزوجني من مجيع مناطق السلطنة .ولقد مت اختيار العينة

نفسه .ولقد متت االستفادة من اخلطوات السابق ذكرها فيما يلي:

حساب صدق األداة و ثباتها كما يلي:

رابعا :صدق املقياس
وللتحقق من صدق املقياس ،مت االعتماد على نوعني من أنواع

بالطريقة العشوائية البسيطة ،من مجيع مناطق السلطنة ،إذ مشل

الصدق:

تطبيق االستبانات على عينة الدراسة من بعض الوزارات والدوائر

أ -الصدق الظاهري (صدق احملكمني):

احلكومية ،والقطاع اخلاص ،وجامعة السلطان قابوس ،ووزارة

مت عرض املقياس على جمموعة من ذوي االختصاص يف الرتبية

الرتبية والتعليم ،وذلك بعد أخذ املوافقة من املشاركني يف البحث

وعلم النفس ،وطلب منهم إبداء الرأي وتوضيحه حول مدى

لتطبيق االستبانات ،ومن ثم مت جتميع االستبانات وحتليلها .ومن

مناسبة املقياس وعباراته للموضوع الدراسة وعينتها ،ولألبعاد

اجلدير بالذكر أن هذه العينة ممثلة لعينة الدراسة ،وال ميكن

اليت اشتمل عليها ،كذلك مدى مناسبة املقياس للتطبيق يف البيئة
ً
مناسبا ألداة الدراسة .إذ متت
العمانية ،وإضافة ،أو تعديل ما يرونه

تعميمها على اجملتمع العماني كافة.

مراجعة مالحظات احملكمني وإضافاتها على أداة الدراسة ،ولقد

ً
ثالثا :أداة الدراسة

أبقى احملكمون املقياس على صورته األساسية ( )45عبارة.

ولتحقيق هدف البحث املتمثل يف الوقوف على مفهوم االجتاه حنو

ب -الصدق العاملي:

العنف ضد الزوجة يف اجملتمع العماني ،وكذلك التعرف على العوامل

مت االعتماد على حساب صدق املقياس ،باالتكاء على نتائج التحليل

احملددة ملقياس االجتاه حنو العنف ضد الزوجة يف اجملتمع العماني،

العاملي لألبعاد اليت مت التوصل إليها ،املتمثلة يف اإلساءة النفسية،

مت بناء أداة قياس مشتملة على اجلوانب النفسية واالجتماعية

وإحلاق الضرر ،واإلهانة واالمتهان ،والسيطرة والتسلط.

تقيس االجتاهات حنو العنف ضد الزوجة ،ومن ثم تقيس صدق
ٌ
وصف ألداة البحث:
األداة وثباتها .وفيما يلي

خامسا :ثبات املقياس:
وللتأكد من ثبات املقياس يف البيئة العمانية ،مت حساب قيمة
معامل الثبات باستعمال ألفا لكرونباخ ،وذلك للدرجة الكلية
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جدول ( )1معامالت الثبات ألبعاد األداة ومعامل الثبات الكلي
البعد

معامل الثبات

اإلساءة النفسية

0.77

جدول ( )2العبارات اليت تشبع بها العامل األول
رقم العبارة
16

التشبع

العبارة
أرى أنه من غري املناسب تهديد الزوجة بأي أداة مثل :السكني ،العصا

0.782

إحلاق الضرر

0.72

اإلهانة واالمتهان

0.63

18

أرى أنه من غري املناسب استعمال ألفاظ بذيئة ضد الزوجة

0.769

السيطرة والتسلط

0.56

26

أرى أنه من غري املناسب سب أهل الزوجة

0.744

الكلي

0.86

29

جرح مشاعر الزوجة باستمرار أمر غري مقبول

0.680

12

أعتقد أن رمي أشياء ثقيلة على الزوجة إليذائها أمر غري عادي

0.676

وغريها

20

أرى أن تعرض الزوجة لإلساءة اللفظية أمر غري عادي

0.655

24

ال أرى مسوغا يف استعمال الصوت املرتفع يف حل املشكالت الزوجية

0.636

املقياس لالستعمال يف البيئة العمانية .أما عن نسبة الثبات إىل

31

أرى أنه من غري املناسب إهانة الزوجة أمام أطفاهلا

0.627

14

أرى أن ضرب الزوجة على حائط البيت أمر غري مقبول

0.621

األبعاد األساسية يف املقياس فهي كالتالي:

11

أعتقد أن شد شعر الزوجة أمر غري مقبول بوصفه نوعا من العقاب

0.586

يتضح من اجلدول رقم ( )1أن معامل الثبات حملاور املقياس

23

استعمال الصراخ يف التعامل مع الزوجة أمر غري مقبول

0.573

6

أرى أنه من غري املناسب استعمال العصا عند ضرب الزوجة

0.558

5

أرى أن ضرب الزوجة بأداة حادة غري مقبول

0.524

28

أرى أنه جيب عدم إجبار الزوجة على القيام بأعمال من غري إرادتها

0.495

1

ال أرى مسوغا الستعمال الضرب عندما ال تسمع الزوجة كالم زوجها

0.417

اجلذر الكامن

7.385

نسبة التباين

16.410

للمقياس على عينة البحث ،وعددها ( ،)336وقد بلغت قيمة
معامل الثبات  ،0.860وهي قيمة مرتفعة ،مما يؤكد صالحية

تراوحت ما بني  0.56و  ،0.77ولقد بلغ معامل الثبات الكلي
للمقياس  ،0.86ومجيعها معامالت ثبات مقبولة ،مما يدعو إىل
الثقة يف نتائج املقياس.

نتائج الدراسة ومناقشتها
فيما يلي عرض لنتائج الدراسة ،وذلك من خالل اإلجابة عن
تساؤالت الدراسة املتمثلة يف حتديد مفهوم حمدد الجتاه العنف ضد
الزوجة ،والبنية العاملية ملقياس االجتاه حنو العنف ضد الزوجة.
ولقد مت االعتماد على نتائج التحليل العاملي لإلجابة عن تلك

جدول ( )3العبارات اليت تشبع بها العامل الثاني
رقم العبارة
7

التساؤالت ،إذ توصلت النتائج إىل وجود أربعة أبعاد ،متثل مفهوم

2

االجتاه حنو العنف ضد الزوجة لدى عينة الدراسة ،وهي اإلساءة

13

النفسية ،وإحلاق الضرر ،واإلهانة واالمتهان ،والسيطرة والتسلط.

9

التشبع

العبارة
أرى أنه ليس عيبا يف تهديد الزوجة بالضرب إذا مل تقم بعمل أشياء
يطلبها الزوج
أرى أنه من املقبول أن يضرب الزوج زوجته عند حدوث شجار
بينهما
أعتقد أن الزوجة عقابها الضرب إذا مل تسمع كالم زوجها
أرى أن يقوم الزوج بتأديب زوجته عند تقصريها يف أداء واجباتها
املنزلية

0.686
0.617
0.603
0.593

واجلدول رقم ( )2يوضح نتائج التحليل العاملي للعبارات اليت

17

أعتقد أن ضرب الزوج لزوجته يعد أحد حقوق الزوج عليها

0.571

تشبعت بالعامل األول .يتضح من اجلدول ( )2ما يلي:

3

أعتقد أن ضرب الزوج لزوجته له مسوغ عندما ختطأ خطأ بسيطا

0.561

أن العامل األول تشبع على(ب)  15عبارة وذلك بنسبة تباين ،16.410

4

أعتقد أن الزوجة هي املسؤولة عن ضرب زوجها هلا

0.510

وتشري املضامني النفسية هلذا العامل إىل استعمال الزوج العدوانية

8

ال أرى عيبا يف ضرب الزوجة ضربا مربحا عند حدوث خطأ متعمد

0.488

10

أعتقد أن الزوجة ال تستحق الضرب إذا مل حترتم زوجها أمام الناس

0.426

15

أعتقد أن ضرب الزوجة يف أي مكان يف جسدها يعد أمرا مقوال.

0.321

جتاه زوجته ،مثل التهديد ،والصراخ ،والصوت املرتفع ،وكذلك
إهانة الزوجة ،وخصوصا أمام أطفاهلا ،واستعمال ألفاظ سيئة
ضدها ،وجرح مشاعرها ،مما قد يؤدي إىل تأثرها نفسيا ،وبذلك

اجلذر الكامن

3.886

نسبة التباين

8.636

ميكن تسمية العامل اإلساءة النفسية.
واجلدول رقم ( )3يوضح نتائج التحليل العاملي للعبارات اليت
تشبعت بالعامل الثاني .يتضح من اجلدول ( )3ما يلي:

جدول ( )4العبارات اليت تشبع بها العامل الثالث
رقم العبارة

أن العامل الثاني تشبع على  ( 10ب) عبارات ،وذلك بنسبة تباين

34

 ،8.636وتشري املضامني النفسية هلذا العامل إىل استعمال الزوج

33

التشبع

العبارة

0.619

أرى أن التقليل من شأن الزوجة أمر طبيعي
ال أرى عيبا يف إرسال الزوج لزوجته رسالة تهديد أو ختويف عن
طريق اهلاتف

0.576

للضرب والعقاب والتأديب بوصفه وسيلة للتعامل مع الزوجة،

19

أعتقد أنه من حق الزوج أن يسب زوجته

0.531

حيث يقوم بضرب زوجته عند حدوث شجار بينهما أو عند عدم

25

وصف الزوجة بأوصاف بذيئة أمر طبيعي

0.523

قيامها بعمل أشياء يطلبها الزوج ،أو عند عدم مساع كالمه ،مما

30

ال أرى عيبا يف إهانة الزوجة أمام اآلخرين

0.518

27

أعتقد أن توجيه كلمات أو عبارات خمجلة للزوجة أمر عادي

0.503

يؤدي إىل إحلاق األذى بها .وبذلك ميكن تسمية العامل إحلاق الضرر.
واجلدول رقم ( )4يوضح نتائج التحليل العاملي للعبارات اليت
تشبعت بالعامل الثالث .يتضح من اجلدول رقم ( )4ما يلي:
أن العامل الثالث تشبع على( ب)  10عبارات وذلك بنسبة تباين

32

ال أرى عيبا يف إرسال الزوج لزوجته رسالة تهديد أو ختويف عن
طريق اهلاتف

0.459

35

أعتقد أن الزوج أفضل من زوجته دائما

0.429

42

أرى أن الزوج غري ملزم باإلنفاق على زوجته مبا أنها تعمل

0.396

22

من املناسب أن يسب الرجل زوجته إذا اختلفت معه يف الرأي

0.352

 ،5.837وتشري املضامني النفسية هلذا العامل إىل جلوء الزوج إىل إهانة

اجلذر الكامن

2.627

زوجته ،وسبها وتهديدها ،والتقليل من شأنها ،ووصفها بأوصاف

نسبة التباين

5.837
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العنف ضد الزوجة يف اجملتمع العماني...

والسيطرة والتحكم يف تصرفاتها.

بذيئة .وبذلك ميكن تسمية العامل اإلهانة واالمتهان.
واجلدول رقم ( )5يوضح نتائج التحليل العاملي للعبارات اليت
تشبعت بالعامل الرابع .يتضح من اجلدول (:)5

توصيات الدراسة

أن العامل الرابع تشبع على( ب)  8عبارات ،وذلك بنسبة تباين

ً
بناء على نتائج التحليل العاملي اليت توصلت إليها هذه الدراسة

 ،4.483وتشري املضامني النفسية هلذا العامل إىل جلوء الزوج إىل

البينية من عوامل حمددة ملفهوم العنف ضد الزوجة ،أمكن

أسلوب السيطرة والتحكم جتاه تصرفات الزوجة ،سواء يف األمور

الوصول إىل جمموعة من التوصيات الرتبوية التالية:
ً
أوال :ضرورة توعية اجملتمع بطبيعة مفهوم العنف ضد الزوجة

االجتماعية ،وغريها ،كإجبارها على املشاركة يف مصاريف البيت،

النفسية ،وإحلاق الضرر،

االجتماعية ،منها زيارة األهل والصديقات وحضور املناسبات

وخمتلف أبعاده املتمثلة يف اإلساءة

وبذلك ميكن تسمية العامل بالسيطرة والتسلط.

واإلهانة واالمتهان ،والسيطرة

واجلدول التالي رقم ( )6يوضح أبعاد مقياس االجتاه حنو العنف

مستوى الوعي بسلبيات هذه الظاهرة.
ً
ً
ً
ثانيا :مبا أن هذه الدراسة حددت مفهوما واضحا للعنف ضد الزوجة

وكما يتضح من اجلدول ( ،)6أن مقياس االجتاه حنو العنف

يف اجملتمع العماني ،لذلك ينبغي توعية املرشدين النفسيني الذين

ضد الزوجة يف اجملتمع العماني الذي يقيس اجلوانب النفسية

يتعاملون مع حاالت العنف بهذا املفهوم ،لكي يستطيعوا التعامل

االجتماعية يتكون من ( )43عبارة ،متمثلة يف ( )4عوامل:

مع احلاالت حسب األبعاد احملددة للمفهوم.
ً
ثالثا :القيام بدراسات حتليل عاملي مشابهة للدراسة احلالية،

 -2إحلاق الضرر ،ومشتمل على ( )10عبارات.
 -3اإلهانة واالمتهان ،ومشتمل على ( )10عبارات.

وذلك من أجل حتديد أبعاد أخرى للعنف ضد الزوجة.
ً
رابعا :ضرورة توجيه اهتمامات الباحثني للقيام بدراسات أخرى

 -4السيطرة والتسلط ،ومشتمل على ( )8عبارات.

عن العنف ضد الزوجة ،حبيث تركز هذه الدراسات على األسباب

مفهوم االجتاه حنو العنف ضد الزوجة يف البيئة العمانية:

اليت تدفع الزوج إىل استعمال اإلساءة النفسية وإحلاق الضرر املادي،

ضد الزوجة يف اجملتمع العماني ،وعدد العبارات وأرقامها يف كل بعد

 -1اإلساءة النفسية ،ومشتمل على ( )15عبارة.

كذلك من خالل ما سبق ،واعتمادا على املضامني النفسية
واالجتماعية ألبعاد املقياس ،أمكن التوصل إىل تعريف حمدد

والتسلط ،وذلك من أجل رفع

وإهانة الزوجة ،والسيطرة والتحكم جتاه زوجته.
ً
خامسا :توظيف األداة احلالية يف ميدان اإلرشاد النفسي ،حبيث

للعنف ضد الزوجة يف اجملتمع العماني ،ويتمثل فيما يلي:

تستخدم للتعرف على اجتاهات الزوج أو الزوجة حنو العنف،

استعمال الزوج اإلساءة النفسية جتاه زوجته املتمثلة يف التهديد،

وبالتالي حتديد خطة العالج املستعملة للتعامل مع حاالت العنف

والصراخ ،وإهانة الزوجة ،إضافة إىل إحلاق الضرر املادي واجلسدي

ضد الزوجة.
ً
سادسا :إجراء املزيد من الدراسات النفسية االجتماعية على

بها .كذلك جلوء الزوج إىل إهانة الزوجة والتقليل من شأنها

موضوع العنف ضد الزوجة ،حبيث يتم الرتكيز على دراسة

جدول ( )5العبارات اليت تشبع بها العامل الرابع
رقم العبارة

التشبع

العبارة

العالقة بني العنف ومتغريات خمتلفة ،مثل النوع ،املنطقة،
املستوى التعليمي ،املستوى االقتصادي وغريها.
ً
سابعا :عند تطبيق أداة الدراسة احلالية على دراسات أخرى ،البد

37

أرى أنه جيب أن يسمح الزوج لزوجته بزيارة أهلها باستمرار

0.687

39

يفضل أن يأخذ الزوج زوجته معه عندما يذهب إىل التسوق

0.658

45

أرى أنه جيب السماح للزوجة بدعوة صديقاتها إىل البيت

0.598

من األخذ بعني االعتبار أن تطبق على عينة أكرب من مناطق

36

يفضل أن يقضي الزوج إجازته مع زوجته

0.517

خمتلفة يف السلطنة ،وبشكل أوسع ،وذلك من أجل التمكن من

44

منع الزوجة من زيارة صديقاتها أمر غري مقبول

0.571

تعميم النتائج على اجملتمع العماني.

أعتقد أنه من حق الزوجة حضور املناسبات االجتماعية حتى و إن

40

0.561

مل يأذن هلا زوجها

41

0.510

املراجع

0.488

املراجع العربية:

أرى أنه جيب على الزوجة أن تشارك زوجها يف مصاريف البيت
أرى أنه جيب على الزوجة طاعة زوجها يف مجيع األمور ما عدا اليت

38

ختالف الشريعة اإلسالمية

اجلذر الكامن

2.018

بارون ،ر؛ برانسكومب ،ن ،)2015( ،علم النفس االجتماعي

نسبة التباين

4.483

(ترمجة) :التوجيري ،أبي هاشم و العلي ،)2012 (،دار الفكر ،عمان.

اجلدول ( )6أبعاد مقياس االجتاه حنو العنف ضد الزوجة يف اجملتمع العماني،
وعدد العبارات وأرقامها يف كل بعد
م

البعد

أرقام العبارات

عدد العبارات

1

اإلساءة النفسية

1 ،28 ،5 ،6 ،23 ،11 ،14 ،31 ،24 ،20 ،12 ،29 ،26 ،18 ،16

15

2

إحلاق الضرر

15 ،10 ،8 ،4 ،3 ،17 ،9 ،13 ،2 ،7

10

3

اإلهانة واالمتهان

22 ،42 ،35 ،32 ،27 ،30 ،25 ،19 ،33 ،34

10

4

السيطرة والتسلط

38 ،41 ،40 ،44 ،36 ،45 ،39 ،37

8

اإلمجالي

43
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شوامرة ،نادر ،)2014( ،علم النفس االجتماعي ،األردن ،دار الشروق
للنشر والتوزيع.
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