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  : امللخص
العنف ضد املرأة اصبح ظاهرة منتشرة      

يف مجيع اجملتمعات والسيما النامية منها ، 
مع اختالف يف شكل العنف ودرجته . 
ويعد العنف اجلسدي الذي ميارس ضد 
الزوجة من قبل زوجها هو االخطر من 
حيث نتائجه املؤثرة يف االسرة واجملتمع . 
ويعد جمتمع حمافظة القادسية من اجملتمعات 

لذي تربز فيه ظاهرة ضرب الزوجات من ا
قبل ازواجهن مع وجود اختالفات مكانية 
لنسب ممارسة هذا النوع من العنف نتيجة 

 الختالف املتغريات الدافعة  ملمارسته . 

اعتمد البحث يف بياناته على الدراسة      
امليدانية ممثلة باستمارة االستبيان . وخلص 

ليم ، وطريقة اىل عدة نتائج امهها ان )التع
االختيار للزواج ، والبطالة ، ووسائل 
التواصل االجتماعي ، وقلة االهتمام ، 

(  ك ، وعدم القناعة مبستوى املعيشةوالشك
تعد من اهم العوامل املؤثرة يف ممارسة 
العنف ضد الزوجات .   ويعد ) الصفع 
على الوجه ( من اكثر اشكال العنف 

مث يأيت بعده اجلسدي ممارسة يف احملافظة ، 
) الدفع والشد من الشعر ، مث الضرب 
 املربح باأليدي واالرجل وباي شيء اخر (.

،  لمات املفتاحية : العنف اجلسدي  ) الك
 الزوجات ،  القادسية (

Abstract 

          Violence against 

women has become a 

widespread phenomenon in 

all societies, especially 

developing ones, with 

different forms and degrees 

of violence. Physical violence 

against the wife by her 

husband is the most serious in 

terms of its impact on the 

family and society. The 
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society of Qadisiyah province 

is one of the societies where 

the phenomenon of beating 

wives by their husbands, with 

the presence of spatial 

differences in the rates of the 

practice of this type of 

violence due to ,different 

variables that drives this 

practice.                                  

The research was based on 

the field study represented by 

the questionnaire. It 

concluded that the most 

important factors of 

education, the choice of 

marriage, unemployment, 

social media, lack of interest, 

skepticism and lack of 

satifaction of the standard of 

living  are the most important 

factors affecting the practice 

of violence against wives.            

    The slapping on the face is 

the most frequent  forms of 

physical violence practiced in 

the province, Then comes 

after (pushing , grasping the 

hair and severe beatings with 

hands and legs or with 

anything else) .  

 

Keywords:      Physical 

violence , wives , Qadisiyah 

 املقدمة:

يعد العنف ضد الزوجة من        
املشكالت اليت هتتم هبا اجملتمعات احلديثة 
واملنظمات الدولية واملؤسسات احلكومية 
وهيئات اجملتمع املدين ، وميثل االهتمام به 

را يقاس به حتضر الشعوب واجملتمعات معيا
، كما اصبح ميثل قضية من قضايا حقوق 
االنسان والدميقراطية فهو ليس مقتصرا 
على مكان او زمان دون اخر ، وال 
مقتصرا على جمتمع متحضر او متخلف 
دون اخر ، بل هو قضية تعود اىل ازمان 
بعيدة مرتبطة بوجود االنسان و بالعالقة 

رجل واملرأة . وتتفاوت حدة القائمة بني ال
واتساع هذه القضية من جمتمع اىل اخر 
متصلة بالوعي واالدراك ألمهية دور املرأة 

 يف بناء اجملتمع .
  مشكلة البحث :

ميكن تلخيص مشكلة البحث      
 بالنقاط التالية : 

ما مدى تعرض الزوجات للعنف  -1
اجلسدي ؟ وهل توجد اختالفات مكانية 

 هلذا العنف؟ 
ما هي اشكال العنف اجلسدي الذي  -2

 ميارسه االزواج ضد زوجاهتم ؟
ما هو عدد مرات تعرض الزوجات  -3

 للعنف اجلسدي ؟
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ما هي املتغريات املؤثرة يف ظاهرة  -4
 ضرب الزوجات ؟

ما هي دوافع ممارسة العنف اجلسدي  -5
 ضد الزوجات ؟

 فرضية البحث : 
تتمثل فرضية البحث باإلجابات        
 التالية :

ان ظاهرة العنف اجلسدي ضد املرأة  -1
بشكل عام وضد الزوجات بشكل خاص 
يف تزايد مستمر ، مع وجود اختالفات 

 مكانية هلذه الظاهرة .
ميارس العنف ضد الزوجات بأشكال  -2

خمتلفة ختتلف من مكان اىل آخر ومن 
 شخص اىل آخر .

ختتلف نسبة الزوجات املعنفات  -3
تعرضهن للعنف حبسب عدد مرات 

 اجلسدي .
هناك عدة متغريات تؤثر يف ظاهرة  -4

العنف اجلسدي ضد الزوجات وتؤدي اىل 
اختالف نسبة ممارسة هذه الظاهرة مكانيا 

 . 
ختتلف دوافع االزواج ملمارسة العنف  -5

اجلسدي ضد زوجاهتم من شخص اىل 
آخر ومن مكان آلخر حبسب خصائص 

 . الشخص والظروف املكانية السائدة

 هدف البحث : 
يهدف البحث اىل الكشف عن        

ظاهرة ضرب الزوجات او ما يسمى 
بالعنف اجلسدي الذي ميارسه االزواج ضد 
زوجاهتم ، واثر املكان يف اختالف نسبة 
هذه الظاهرة ، اليت تعاين منها املرأة 
)الزوجة ( العراقية ، ومعرفة مدى تكرار 

ف ، تعرض الزوجات هلذا النوع من العن
والوقوف على املتغريات املؤثرة يف هذه 

 الظاهرة ودوافع ممارستها.
 امهية البحث :

تربز امهية البحث من كونه يسلط         
الضوء على ظاهرة خطرية يعاين منها 
اجملتمع اال وهي ظاهرة العنف اجلسدي 
ضد الزوجات ، هذه الشرحية ) الزوجات 

العنف  ( اليت متثل نواة االسرة اليت يعرضها
لالهنيار وبالتايل نشأة جيل يعمل على 

 هدم اجملتمع بدال من بناءه .
 حدود البحث  : 

متثلت احلدود املوضوعية للبحث        
بظاهرة العنف اجلسدي الذي ميارسه 
االزواج ضد زوجاهتم . اما احلدود الزمانية 

( . وكانت احلدود 2020فتمثلت بعام )
من احلدود املكانية للدراسة قد تركزت ض

االدارية حملافظة القادسية لتكون منوذجا 
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للمرأة العراقية اليت تتعرض هلذا النوع من 
العنف . وحمافظة القادسية احدى 
حمافظات الفرات االوسط تقع جنوب 

كم( حيدها من   180بغداد حبوايل )
الشمال حمافظة بابل ومن الغرب حمافظة 

النجف ومن الشرق حمافظة واسط اما من 
نوب فتحدها حمافظة املثىن وهلا حدود اجل

مع حمافظة ذي قار من اجلنوب الشرقي . 
 ( .1خريطة )
         

 ( 1خريطة )                                                  
 املوقع اجلغرايف  حملافظة القادسية                                  
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رية العراق، اهلياة العامة للمساحة، خريطة العراق املصدر : الباحث اعتمادا على مجهو 
 .500000: 1، مقياس  الرسم 1992االدارية 

 بيانات البحث : 
اعتمد البحث بشكل رئيسي على        

اليت اجريت عام  (*)نتائج الدراسة امليدانية 
ة من النساء املتزوجات ( على عين2020)

( 1200سنة فاكثر ( حبجم ) 15) بعمر 

رأة مستمرة بالزواج توزعت العينة على ام
االقضية االربعة يف حمافظة القادسية 
حسب نسبة االناث يف كل منها وكما 

 ( :1مبني يف اجلدول ) 

 
 ( 1جدول ) 

 توزيع االستمارات
 

 الوحد االدارية
 عدد االستمارات                    

 جمموع        ريف          حضر       
 560         145       415         ةالديواني  

 168        102      66         عفك     
 254        154      100         الشامية   
 218        111     107         احلمزة   
 1200        512      688        اجملموع    

 
 اوال : اشكال العنف اجلسدي :

العنف بأنه كل تعد  ميكن حتديد       
على كرامة االخر او حريته او ممتلكاته او 
حياته . لذلك ال تقتصر اعمال العنف 
على التعابري املادية مثل الضرب والقتل 
والسرقة واالغتصاب واحلروب االهلية 

والقومية ، بل تشمل ايضا التعابري 
  (1)الكالمية ، كاإلهانة والشتم والتهديد .

اجلسدي بأنه استخدام يعرف العنف      
االيدي واالرجل او اي اداة من شأهنا 
احلاق االمل باملرأة وترك اثار واضحة على 
جسدها والذي يتخذ اشكاال متنوعة مثل 
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الضرب ، احلرق ، الدفع ، اخلنق ، الرمي 
   (2)، وشد الشعر . 

يصل الشخص اىل هذه املرحلة بعد        
 ميكن مرروه بالعنف الكالمي والنفسي وال

ان يبدأ هبا اال يف احلاالت املرضية ، هذا 
العنف اجلسدي ال ميارس علنا أذ ال 
يستطيع الزوج ان يضرب زوجته امام 

  (3)الناس حبيث حياسبه القانون . 

ويعد العنف اجلسدي اشد انواع العنف      
االسري وضوحا بسبب انه غالبا ما ترتتب 
 على هذا العنف اضرارا مادية على جسد
املرأة ويتطلب العنف اجلسدي شرطان 
اوهلما ان تكون االثار املرتتبة على الفعل 
او االمتناع اذى او اصابة جسدية  
كالكدمات والكسور او اجلروح وغريها 
من االضرار اليت متس سالمة ادائه سواء  

كان هذا الضرر بسيطا او جسيما ، اما 
الشرط الثاين فهو توفر القصد لدى 

اذ انه البد من ان يكون مرتكب الفعل 
هذا الفعل قد ارتكب بقصد االيذاء ، 
ومىت ما توافر الشرطان السابقان فال عربه 
بالباعث الذي يقف وراء ارتكاب الفعل 
املسبب للضرر اجلسدي سواء كان هذا 

  (4)الباعث االنتقام او التأديب .

ومن الدراسة امليدانية يف حمافظة        
بة النساء املتزوجات القادسية  ظهر ان نس

اللوايت يتعرضن للعنف اجلسدي يف 
%(  57،3احملافظة من قبل ازواجهن )

 1200امرأة( من اصل )  688اي )
٪  42،7زوجة( مشمولة بالدراسة مقابل 

 (  2مل يتعرضن للعنف اجلسدي ) جدول 

 ( 2جدول )                                    
  2020تعرضها للعنف اجلسدي يف حمافظة القادسية لعام توزيع الزوجات حبسب        

 القضاء
 النسبة ٪                        العدد          

مل تتعرض للعنف  اجملموع تعرضت للعنف مل تتعرض للعنف ابدا
 ابدا

 اجملموع تعرضت للعنف

 ٪ 100  ٪ 55,0  ٪ 45,0    560   308   252    الديوانية
 ٪ 100  ٪ 61,9  ٪ 38,1    168   104   64    عفك

 ٪ 100  ٪ 57,1  ٪ 42,9    254   145   109    الشامية
 ٪ 100  ٪ 60,1  ٪ 39,9    218   131   87    احلمزة

 ٪ 100  ٪ 57,3  ٪ 42,7    1200   688   512    احملافظة

 (.2020املصدر :  الدراسة امليدانية لعام )       
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سبة للمعنفات جسديا يف كانت اعلى ن
٪ من جمموع  63،1قضاء عفك بنسبة  

املبحوثات يف القضاء يايت بعده قضاء 
احلمزة مث قضاء الشامية وظهرت ادىن 
نسبة للمعنفات يف قضاء الديوانية وبلغت 

56،3  . ٪ 
تركزت اجابة املبحوثات على ثالثة      

اشكال من العنف اجلسدي وهي : 
دفع او الشد من الصفع على الوجه ، ال

الشعر ، والضرب باأليدي واالرجل وبأي 
( 3شيء آخر ، كما يظهر يف اجلدول )

وقد ظهر ان نسبة النساء املتزوجات 
اللوايت يتعرضن للعنف اجلسدي يف 

 57،3احملافظة من قبل ازواجهن حوايل )
 1200امرأة( من اصل )  688٪( اي )

زوجة( مشمولة بالدراسة ، وقد ظهر ايضا 
الكثري من الزوجات املعنفات قد ان 

تعرضن اىل شكلني او جلميع االشكال 
الثالثة من العنف اجلسدي ، وكان الصفع 
على الوجه هو من اكثر اشكال العنف 
ممارسة ضد الزوجات فبلغ عدد الزوجات 

( زوجة 639اللوايت تعرضن هلذا النوع  )
٪ ( ، 53،2( بنسبة )1200من اصل )

أليدي واالرجل جاء بعد ذلك الضرب با
٪( اي ) 40،7وبأي شيء آخر بنسبة )

، وباملرتبة  1200( امرأة من اصل  489
االخرية جاء الدفع او الشد من الشعر 

( امرأة 328٪( اي )27،3بنسبة )
 .  1200متزوجة من اصل 

ومن اجلدير بالذكر ان املرأة نفسها        
قد تتعرض لألشكال الثالثة من العنف 

لني منه لذلك كانت اجلسدي او لشك
االجابات اكثر من عدد النساء املعنفات 
املبحوثات يف احملافظة فقد بلغ جمموع  

( اجابة اي ان كل  3600االجابات  ) 
امرأة مبحوثة اجابت ثالث اجابات عن 
اشكال العنف اجلسدي الثالثة سواء بعدم 
تعرضها للعنف اجلسدي او تعرضها له 

ف ( اجابة بالتعرض للعن1456.)
( اجابة بعدم 2144اجلسدي مقابل )

تعرض الزوجات واليت متثلها االجابة )ابدا( 
 ( اجابة . 3600من اصل )
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 (3جدول )
سنة فاكثر( يف حمافظة القادسية حسب  15اشكال العنف اجلسدي ضد الزوجات بعمر )

  (2020الدراسة امليدانية لعام ) نتائج

 اشكال العنف ت
 النسبة ٪        ددالع                  

نادرا  ابدا
 اواحيانا

غالبا 
نادرا  ابدا اجملموع اودائما

 اواحيانا
غالبا 

 اجملموع اودائما

 ٪ 100 ٪ 28,6 ٪ 24,6 ٪ 46,8 1200 344 295 561 الصفع على الوجه 1
 ٪ 100 ٪ 13,4 ٪ 14,0 ٪ 72,6 1200 160 168 872 الدفع او الشد من الشعر 2
 
3 

 واالرجل الضرب باأليدي
 ٪ 100 ٪ 25,1 ٪ 15,6 ٪ 59,3 1200 302 187 711 وباي شيء اخر 

 ٪ 100 ٪ 24,4 ٪ 18,1 ٪ 59,5 3600 806 650 2144 اجملموع             

    (.2020املصدر : الباحث اعتمادا على :  الدراسة امليدانية لعام ) 
 

اما على مستوى اشكال العنف        
ى الوجه ( اكثر اجلسدي كان )الصفع عل

اشكال العنف اجلسدي ممارسة ضد 
٪( من الزوجات 28،6الزوجات فكانت )

يتعرضن )غالبا او دائما( للصفع على 
٪( يتعرضن لذلك ) نادرا 24،6الوجه و )

٪( مل تتعرض 46،8او احيانا ( مقابل )
            ابدا هلذا الشكل من العنف . 

ف ويأيت باملرتبة الثانية من العن     
اجلسدي ) الضرب باأليدي واالرجل 
وبأي شيء آخر ( فقد بلغت نسبة النساء 
اللوايت يتعرضن هلذا الشكل من 

٪( من جمموع نساء العينة 40،7العنف)
٪( يتعرضن له )غالبا و 25،1منهن )

٪(  يتعرضن )نادرا او 15،6دائما( و )
احيانا( . اما )الدفع والشد من الشعر( 

ة اذ بلغت نسبة النساء فجاء باملرتبة االخري 
اللوايت يتعرضن هلذا الشكل من 

٪( 13،4٪( من العينة )27،4العنف)
يتعرضن له )غالبا او دائما( و  منهن

 ٪( يتعرضن له )نادرا او احيانا( .14)
 ثانيا : التوزيع اجلغرايف للعنف اجلسدي: 

يشري التوزيع املكاين اىل موقع الظاهرة      
م بشرية( املختلفة يف اجلغرافية )طبيعية ا

  (5)احليز املكاين يف وقت معني .
وقد بني مسح صحة االسرة يف      

٪( من النساء 21،2العراق ان حوايل )
املتزوجات تعرضن للعنف اجلسدي خالل 
العام الذي سبق املسح ، ويف دراسة حول 
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٪( من 36،7العنف االسري ان )
املبحوثات قد تعرضن للعنف اجلسدي ، 

هناك دراسة بينت ان العنف وايضا 
اجلسدي من قبل الزوج هو اكثر اشكال 

٪( من النساء 39،6العنف انتشارا وان )
تعاين من هذا العنف . وحسب وزارة 
الداخلية تضاعفت حاالت العنف 
اجلسدي البليغ اليت كانت تصل اىل 

( حنو 2009اجلهات االمنية يف العام )
يف  تسع مرات تقريبا عما كان عليه احلال

 (6)( .2003عام )

ويف احصاءات عن الشكاوى      
املسجلة من قبل النساء يف قسم محاية 
االسرة والطفل يف مديرية شرطة  حمافظة 

 1820القادسية عن العنف بلغ عددها 
بلغت نسبة العنف   2017شكوى لعام 

 648٪ بواقع   35،6اجلسدي منها 
 1172شكوى اما العدد املتبقي وهو 

نف اللفظي واجلنسي فيشمل الع
واالقتصادي والنفسي ، ويف الربع االول 

ارتفعت نسبة العنف  2018لعام 
الشكاوى  ٪ من جمموع 38اجلسدي اىل 

شكوى من جمموع  156املسجلة بواقع 
410  .(7) 

للمكان اثر كبري يف ظاهرة العنف     
اجلسدي فيالحظ ان نسبة ممارسته ختتلف 

دراسة ، اذ من مكان اىل آخر يف منطقة ال
تؤثر الظروف املكانية السائدة يف 
خصائص السكان وعاداهتم وتقاليدهم ، 
وبالتايل يف مدى ممارستهم العنف 
اجلسدي ضد زوجاهتم ، ويف هذه الفقرة 
سيتم توزيع نسب ممارسة العنف اجلسدي 
وبأشكاله الثالثة يف حمافظة القادسية 
حبسب الوحدات االدارية الرئيسة هلا ) 

 ة ( وكما يأيت :االقضي
 
 الصفع على الوجه : -1

يعد الصفع على الوجه من اكثر        
اشكال العنف اجلسدي ممارسة ضد 
الزوجات يف حمافظة القادسية اذ تتعرض 

٪( من جمموع النساء يف العينة 52،7)
( 4هلذا النوع من العنف ، ويشري اجلدول )

( اىل وجود اختالفات مكانية 2واخلريطة )
ممارسته حبسب الوحدات االدارية  يف نسبة

للمحافظة ، فقد ظهرت اعلى نسبة 
ملمارسة الصفع على الوجه يف قضاء 

٪( من جمموع 60،1احلمزة بنسبة )
٪( مل 39،9املبحوثات يف القضاء مقابل )

يتعرضن ابدا للعنف ، وهي نسبة مرتفعة 
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٪( منهن 44،5جدا السيما وان )
 يتعرضن للصفع على الوجه )غالبا او

٪( يتعرضن له )نادرا او 15،6دائما( و)
احيانا( . يأيت قضاء الشامية باملرتبة الثانية 
اذ بلغت نسبة املتعرضات للصفع على 

٪( من الزوجات ، 57،1الوجه )
٪( منهن يتعرضن له )غالبا او 30،7)

٪( من الزوجات 26،4دائما(  و )
 يتعرضن للعنف )نادرا او احيانا( . 

ة يأيت قضاء عفك حيث ويف املرتبة الثالث
بلغت نسبة النساء املتزوجات املعنفات 

٪(  من جمموع النساء املبحوثات 54،2)
٪( منهن يتعرضن 41،1يف القضاء ، )

للصفع على الوجه )غالبا او دائما(  و 
٪( منهن يتعرضن له )نادرا او 13،1)

احيانا( . اما قضاء الديوانية وهو مركز 

تبة االخرية فقد حمافظة القادسية فجاء باملر 
بلغت نسبة النساء اللوايت يتعرضن للصفع 

٪( 47،3على الوجه من قبل ازواجهن )
من جمموع املبحوثات يف القضاء ، كانت 

٪( منهن يتعرضن للعنف )غالبا 16،6)
٪( منهن يتعرضن له 30،7او دائما(  و )

 )نادرا او احيانا( .
ان اخلطورة تكمن يف استمرارية        

لعنف اجلسدي املتمثل بالصفع ممارسة ا
على الوجه والذي متثله االجابات )غالبا 
او دائما( فكانت نسبة هذه االجابات 

٪( يف قضاء احلمزة  و  47،7)
 30،7٪( يف قضاء عفك  و )41،1)

٪( يف 16،6٪( يف قضاء الشامية و )
 قضاء الديوانية.
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 ( 4جدول ) 

الزواج ضد زوجاهتم حسب اجابات الزوجات يف حمافظة                             انواع العنف اجلسدي الذي ميارسه ا
 2019القادسية  حسب نتائج الدراسة امليدانية لعام  

 الوحدة االدارية شكل العنف 
 النسبة ٪       العدد          

 نادرا او ابدا
 احيانا

 غالبا او
 دائما

 نادرا او ابدا اجملموع ع
 احيانا

 ا اوغالب
 دائما

 اجملموع

 الصفع على الوجه

 ٪100 16,6 30,7 52,7 560 93 172 295 الديوانية
 ٪100 41,1 13,1 45,8 168 69 22 77 عفك
 ٪100 30,7 26,4 42,9 254 78 67 109 الشامية
 ٪100 44,5 15,6 39,9 218 97 34 87 احلمزة
 ٪100 28,1 24,6 47,3 1200 337 295 568 احملافظة

لدفع او الشد من ا
 الشعر 

 ٪100 11,6 11,0 77,3 560 65 62 433 الديوانية
 ٪100 16,1 17,2 66,7 168 27 29 112 عفك
 ٪100 14,9 17,0 68,1 254 38 43 173 الشامية
 ٪100 13,8 15,6 70,6 218 30 34 154 احلمزة
 ٪100 13,3 14,0 72,7 1200 160 168 872 احملافظة

و  الضرب باأليدي
االرجل او بأي 

 شيء اخر 

 ٪100 14,4 16,1 69,5 560 81 90 389 الديوانية
 ٪100 41,1 15,5 43,4 168 69 26 73 عفك
 ٪100 29,9 15,7 54,3 254 76 40 138 الشامية
 ٪100 34,8 14,3 50,9 218 76 31 111 احلمزة
 ٪100 25,1 15,6 59,3 1200 302 187 711 احملافظة

  (.2020: الباحث اعتمادا على : الدراسة امليدانية لعام ) املصدر     
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 ( 2خريطة )                                         
التوزيع املكاين للزوجات املعنفات جسديا ) الصفع على الوجه ( يف حمافظة القادسية       
  2020لسنة 

 
 (   4املصدر : جدول )           

 
باأليدي واالرجل وباي شيء الضرب  -2
 اخر :

يأيت هذا الشكل من اشكال        
العنف اجلسدي باملرتبة الثانية من حيث 
نسبة ممارسته ضد الزوجات يف حمافظة 

القادسية ، فقد بلغت نسبة النساء 
٪( من 40،7املعنفات هبذا الشكل )

جمموع النساء املبحوثات يف العينة ، وهو 
دي على االطالق اخطر انواع العنف اجلس

واحيانا ينتج عنه اصابات خطرية ، ويف 
حقيقة االمر انه يشتمل على الشكلني 
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االخرين من العنف اجلسدي ) الصفع 
 على الوجه والدفع او الشد من الشعر ( .

وتظهر اعلى نسبة ملمارسة هذا الشكل 
من العنف اجلسدي يف قضاء عفك كما 

( اذ بلغت 3( واخلريطة )4يف اجلدول )
٪( من جمموع النساء املبحوثات 56،6)

يف القضاء ومما يزيد االمر سوء ان 
٪( من هذه النسبة من الزوجات 41،1)

تتعرض ) غالبا او دائما ( للضرب 
باأليدي واالرجل وباي شيء اخر . يأيت 

باملرتبة الثانية من حيث نسبة املعنفات  
قضاء احلمزة ، اذ بلغت نسبتهن 

حوثات يف ٪( من جمموع املب49،1)
٪( منهن تتعرض هلذا 34،8القضاء ، )

الشكل من العنف )غالبا او دائما( . 

وكانت املرتبة الثالثة من نصيب قضاء 
الشامية اذ بلغت نسبة الزوجات املعنفات 

٪( من جمموع املشموالت بالعينة 45،7)
 ٪( منهن30يف القضاء ، )

تتعرض هلذا العنف )غالبا او دائما(  
تتعرضن له )نادرا او ٪( 15،7مقابل )

احيانا( . وجاء قضاء الديوانية باملرتبة 
االخرية من حيث نسبة الزوجات اللوايت 
يتعرضن للضرب باأليدي واالرجل وباي 

٪( 30،5شيء اخر اذ بلغت نسبتهن )
من جمموعهن يف القضاء ، وكانت 

٪( منهن تتعرض هلذا العنف 14،4)
٪( يتعرضن له 16،1)غالبا او دائما( و )

 )نادرا او احيانا( 
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 ( 3خريطة ) 
التوزيع املكاين للزوجات املعنفات جسديا )الضرب باأليدي واالرجل وباي شيء اخر(       

 2020يف  حمافظة القادسية لسنة 

 
 (  4املصدر : جدول )      

 الدفع او الشد من الشعر : -3
ل من اشكال العنف وهو شك       

اجلسدي االقل ايذاء من االشكال السابقة 
ويف الوقت نفسه هو االقل ممارسة يف 
حمافظة القادسية ، فقد بلغت نسبة النساء 

املتعرضات هلذا الشكل من العنف  
٪ من جمموع املشموالت بالعينة  27،3

( . ويأيت قضاء 4يف احملافظة جدول )
بة عفك باملرتبة االوىل من حيث نس

املعنفات هبذا الشكل بنسبة بلغت 
٪( من جمموع املبحوثات يف 33،3)

٪( منهن يتعرضن له 16،1القضاء ، )
 )غالبا او دائما( . مث يأيت بعد ذلك قضاء

( بنسبة معنفات بلغت 4الشامية خريطة)
٪( من جمموع املبحوثات يف 31،9)

 القضاء ، كانت
٪( يتعرضن للعنف )غالبا 14،9منهن )
( . يأيت بعد ذلك قضاء احلمزة  او دائما
٪( من جمموع املشموالت 29،4بنسبة )

٪( يتعرضن 13،8بالعينة يف القضاء  ، )
 له )غالبا او دائما( 
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 ( 4خريطة ) 
 التوزيع املكاين للزوجات املعنفات جسديا )الدفع او الشد من الشعر( يف حمافظة      

 2020القادسية لسنة 

 
 ( 4املصدر : جدول )    
 

اما قضاء الديوانية فجاء باملرتبة االخرية 
٪( من جمموع املبحوثات 22،7بنسبة )

٪( منهن 11،6يف القضاء ، وكانت )
مما سبق  يتعرضن له )غالبا او دائما( .

ظهر ان اعلى نسب للمعنفات جسديا 
يف حمافظة القادسية كانت يف قضائي 

زة وعفك وادىن نسبة ظهرت يف قضاء احلم
 الديوانية .

ثالثا : عدد مرات تعرض الزوجات للعنف 
 اجلسدي :

ظاهرة العنف ضد املرأة ال تقتصر      
على زمان او مكان معني وال جمتمع معني 
فهي ظاهرة منتشرة يف مجيع بقاع العامل 
وترتبط ارتباطا وثيقا بالعالقات املرتابطة 

ة . لقد اشارت دراسة بني الرجل واملرأ
حول العنف املنزيل ضد النساء يف العراق 

متزوجة(  أمرأة 2000على عينة بلغت )
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٪( من 7،8سنة( ان )49-15بعمر )
يتعرضن للعنف اجلسدي بشكل النساء 
  (8)٪( اسبوعيا .31،4يوميا و ) متكرر 

ان االهم من ممارسة العنف         
 اجلسدي ضد املرأة هو تكرار ممارسته

ضدها ، الن خطورة هذه الظاهرة تكمن 
يف تكرار ممارستها ، اذ ان نتائج ذلك 

وخيمة وكثريا ما تؤدي اىل الطالق وما 
  يرافقه من مشكالت اجتماعية كثرية .

ومن نتائج الدراسة امليدانية يف        
( ان 5حمافظة القادسية يبني اجلدول )

٪( من الزوجات املبحوثات مل 42،7)
نف اجلسدي ابدا يف حني  تتعرض للع

كانت نسبة النساء اللوايت تعرضن
  

 (5جدول )                
عدد مرات تعرض الزوجات للعنف اجلسدي يف حمافظة القادسية حمافظة القادسية حسب نتائج 

 2020الدراسة امليدانية لعام 

الوحدة 
 االدارية 

 االجابات 
 النسبة ٪ العدد

 ا ابد
 

 مرة او
 مرتني 

 طيلة مدة
 احلياة الزوجية 

 مرة او 
 مرتني يف

 الشهر

 مرة او 
 مرتني يف
 االسبوع

 ابدا  اجملموع
 

 مرة او
 مرتني 

 طيلة مدة
 احلياة الزوجية 

 مرة او 
 مرتني يف

 الشهر

 مرة او 
 مرتني يف
 االسبوع

 اجملموع

 ٪100 5,3  13,6  36,1  45,0 560 30   76   202 252 الديوانية 
 ٪100 12,5  25,6  23,8  38,1 168 21   43   40  64 عفك
 ٪100 8,7  18,9  29,5  42,9 254 22   48     75  109 الشامية

 ٪100 11,9  27,1  21,1  39,9 218 26   59   46  87 احلمزة 

 ٪100 8,2   18,8   30,3  42,7 1200 99   226  363  512 احملافظة 

  (.2020حث اعتمادا على : الدراسة امليدانية لعام )املصدر : البا
للعنف اجلسدي بشكل قليل جدا قد ال 
يتعدى ذلك مرة او مرتني طيلة مدة حياهتا 

٪ ، وبذلك تكون هاتني  30،3الزوجية 
الفئتني هي االقل تأثريا يف احلياة الزوجية 

٪ من جمموع  73واليت تدخل ضمنها 
من جمموع زوجة(  875املتزوجات  بواقع )

زوجة( مشمولة بالدراسة .  1200)
وكانت نسبة الزوجات اللوايت يتعرضن 
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للعنف اجلسدي بشكل متكرر بغض 
 النظر عن شكله 

٪ ، كانت نسبة اللوايت يتعرضن  27
للعنف  )مرة او مرتني يف الشهر( 

٪( يتعرضن له )مرة 8،2٪(  و )18،8)
او مرتني يف االسبوع(  وهذا التكرار هو 

على احلياة الزوجية اليت تكون  االخطر
 مهددة باالهنيار بسبب ذلك.

وقد اختلفت هذه النسب مكانيا         
حسب الوحدات االدارية ) القضاء ( يف 

حمافظة القادسية كما يظهر يف اخلريطة 
( ، وباعتبار تكرار العنف اجلسدي 5)

اسبوعيا او شهريا هو االخطر  جاء قضاء 
، اذ بلغت نسبة  احلمزة باملرتبة االوىل

النساء اللوايت يتعرضن للعنف اسبوعيا 
٪ من جمموع املبحوثات يف  39اوشهريا 

٪( منهن تتعرض 27،1القضاء وكانت  )
 للعنف 

 ( 5خريطة )                                            
عرضها للعنف اجلسدي يف حمافظة التوزيع املكاين للزوجات حبسب عدد مرات ت      

 2020القادسية لسنة 
 

 
 ( 5املصدر : جدول )     
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اجلسدي )مرة او مرتني يف الشهر(  و 
٪( تتعرض له )مرة او مرتني يف 11،9)

االسبوع( . يأيت بعد ذلك قضاء عفك 
٪( من جمموع املبحوثات 38،1بنسبة )

٪( تتعرض له )مرة او 25،6يف القضاء ،)
٪( تتعرض له 12،5لشهر( و  )مرتني يف ا

)مرة او مرتني يف االسبوع( ، اما قضاء 
الشامية فكانت نسبة الزوجات اللوايت 
يتعرضن للعنف اجلسدي بشكل متكرر 

٪( تتعرض له )مرة ٪18،9( ، )27،6)
٪( تتعرض 8،7او مرتني يف الشهر( و  )

له )مرة او مرتني يف االسبوع( ،. وجاء 
االخرية فكانت  قضاء الديوانية باملرتبة

الزوجات تتعرض للعنف اجلسدي بشكل 
اقل تكرارا من االقضية االخرى يف احملافظة 

٪( من الزوجات مل 45،0فكانت  )
اجلسدي )ابدا( من جمموع  تتعرض للعنف

املبحوثات يف القضاء ، وكانت نسبة 
الزوجات اللوايت يتعرضن للعنف بشكل 

٪ (  18،9متكررشهريا او اسبوعيا ) 
٪( تتعرض له )مرة او مرتني يف 13،6،)

٪( تتعرض له )مرة او 5،3الشهر( و )
 مرتني يف االسبوع(  .

  

رابعا : املتغريات املؤثرة يف ظاهرة العنف 
 اجلسدي ضد الزوجات : 

 تتزايد مشكالت العنف بشكل       
ملحوظ يف اجملتمعات مجيعها ألسباب 
متباينة بعضها اجتماعي متعلق بالظروف 

اعية ، وبعضها ثقايف متعلق االجتم
بالعادات والتقاليد والقيم السائدة يف 
اجملتمع مث منها ما يتعلق بالظروف 
االقتصادية اليت مير هبا اجملتمع . وعلى 
الرغم من ان العنف يعد اول مظاهر 
السلوك االنساين الذي عرفته اجملتمعات 
البشرية فأن معدالته يف تزايد وارتفاع 

خرية من القرن املاضي ، خالل العقود اال
وال يكاد خيلو جمتمع معاصر من بعض 
اشكال هذا العنف ، ألن بعض اسبابه 
مرتبطة ببعض خصائص اجملتمع احلديث ، 
وخصوصا تلك االفعال اليت تعرب عن 
حجم الضغوطات ، وتزايد مشاعر 
االحباط اليت يصاب هبا االفراد نتيجة 

افية ، العوامل االقتصادية واالجتماعية والثق
وان كان العامل االقتصادي يشكل عامال 
اساسيا يف انبعاث هذا السلوك العدواين . 

(9) 

يعزو )توينيب( ظاهرة العنف يف       
اجملتمعات احلديثة اىل انعدام الذاتية 
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والفردية وانشغال الفرد يف آلية امليكانيكية 
من جهة وآلية احلياة االجتماعية من جهة 

نيب( كال من الرأمسالية اخرى . ويتهم )توي
)بتأكيدها على القيم التنافسية( والشيوعية 
)بتغييبها الفردية وتأكيدها على اجلماعة( 
بأهنما السبب يف ظهور العنف بالكثافة 
اليت تشهدها اجملتمعات احلالية . وكان 
لتدين الوعي االجتماعي واخنفاض املستوى 
االقتصادي امرا يدفع االفراد حنو العنف ،  

ما كان لنوع املهنة والتحصيل العلمي ك
للفرد وعدد افراد العائلة دورا مؤثرا يف 

  (10)حتديد مستوى العنف االجتماعي .

ال يوجد عامل واحد معني يفسر      
اسباب العنف ألن للعنف جذورا متداخلة 
تتضمن العديد من االسباب البيولوجية 
واالجتماعية والثقافية والسياسية وقد يؤدي 

مل واحد من هذه العوامل اىل احداث عا
منط من امناط العنف وقد تكون بعض 
هذه العوامل او كلها متشاركة معا يف 

  (11)احداث العنف .

وقد مت استعمال معامل االرتباط      
لغرض قياس العالقة بني املتغري  (**)بريسون

التابع املتمثل بالعنف اجلسدي )الضرب 
اع العنف بأي شيء( كونه يشمل كل انو 

اجلسدي  واملتغريات املستقلة املتمثلة بـ 

)دوافع العنف اجلسدي( يف حمافظة 
 6القادسية ظهرت النتائج االتية ) جدول 

 : ) 
ظهر وجود ارتباط طردي قوي بني  -1

املتغري التابع واملتغري املستقل واملتمثل بعدم 
عمل الزوج وبلغت قيمة االرتباط 

مع )  ( ، وارتباط عكسي قوي0،91)
الزوج الذي يعمل ( وبلغت قيمة االرتباط 

( ، هذا يدل على ان الزوج اذا 0،91-)
كان صاحب عمل فهو قادر على تلبية 
متطلبات االسرة والزوجة وبالتايل قلة 
املشاكل بينهما واخنفاض مستويات العنف 
على عكس  الزوج العاطل  عن العمل. 
وظهر ارتباط عكسي قوي بني املتغري 

واملتغري املستقل املتمثل بالزوجة اليت  التابع
يكون لديها عمل وبلغت قيمة االرتباط 

( يف حني كان  االرتباط طردي 0،89-)
ضعيف بني املتغري التابع واملتغري املستقل 
املتمثل بكون الزوجة )ربة بيت( وبلغت 

 (.0،15قيمته )
هناك ارتباط طردي قوي بني املتغري  -2

قل املتمثل بـ )عمر التابع واملتغري املست
سنة( وظهر ارتباط 20الزوج اقل من 

عكسي بني املتغري التابع واملتغري املستقل 
سنة فأكثر(  31املتمثل بعمر الزوج )
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( وكذلك 0،77-وبلغت قيمة االرتباط )
سنة( وبلغت قيمة 30-20عمر الزوج)

( مما يدل على قدرة 0،70-االرتباط )
ون الزوج على حل املشكالت االسرية د
 اللجوء اىل العنف كلما تقدم بالعمر. 

ايضا ظهر ارتباط عكسي قوي بني  -3
املتغري التابع واملتغري املستقل املتمثل بـ 
)الزواج عن عالقة او قناعة( وكانت قيمة 

( يف 0،88-االرتباط متساوية وبلغت )
حني كان ملتغري )الزواج التقليدي( عالقة 

رتباط طردية قوية بالعنف وكانت قيمة اال
( ، هذا يدل على انه اذا كان 0،88)

الزواج  عن عالقة او قناعة هذا يولد نوع 
من التفاهم وبالتايل اخنفاض حاالت 

 العنف بينهما . 

ظهر ايضا ارتباط قوي بني املتغري  -4
التابع واملتغريات املستقلة املتمثلة بالتعليم 
سواء للزوج او الزوجة فكانت العالقة 

-م الزوج )اعدادية( )عكسية مع تعلي
( ومع تعليم الزوج )جامعة فأعلى( 0،88

( ومع تعليم الزوجة )جامعة 0،26-)
( ومع تعليم الزوجة 0،87-فأعلى( )

( ، يف حني كانت 0،74-)اعدادية( )
العالقة طردية مع تعليم الزوج )متوسطة 

( ومع 0،89فأقل( وبلغت قيمة االرتباط )
غت قيمة تعليم الزوجة )متوسطة فأقل( وبل

(  وكذلك مع متغريات 0،80االرتباط )
الزوج والزوجة االميني وبلغت قيمة 

 ( لكل منهما.0،84االرتباط )
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 ( 6جدول )
مصفوفة معامالت االرتباط بني املتغري التابع العنف اجلسدي )الضرب بأي شيء( واملتغريات 

 (2020املستقلة )دوافع العنف اجلسدي( يف حمافظة القادسية لعام )

 العنف االسري 

 عمل الزوجة تعليم الزوجة االختيار عمر الزوج )سنة( عمل الزوج تعليم الزوج

أقل امية
طة ف

وس
مت

 

دية
عدا

ا
على 

ة فأ
امع

ج
 

مل
يع

مل 
ال يع

 

من 
قل 

ا
20 

20
-3

0
 

31
كثر

فأ
اعة 

و قن
قة ا

عال
 

دي
تقلي

واج 
ز

 

أقل امية
طة ف

وس
مت

 

دية
عدا

ا
على 

ة فأ
امع

ج
 

مل
تع

يت 
بة ب

ر
 

معامل 
- 0.89 0,84 االرتباط

0,88 
-

0,26 
-

0,91 0,91 0,88 -
0,70 -0,77 -0,88 0,88 0,84 0,80 -

0,74 
-

0,87 
-

0.89 0,15 

 N.s ** ** ** * * ** ** ** * * ** ** N.s ** ** ** مستوى املعنوية

  (.1املصدر : الباحث اعتمادا على :  ملحق )
  (0,05) ( و **0،01ارتباط ذو داللة احصائية حتت مستوى معنوية )*
 

مما تقدم يتضح ان يظهر ان ارتفاع      
مستويات التعليم واخنفاض معدالت 
البطالة واالختيار للزواج القائم على 
التفاهم املسبق بني الزوجني والتقدم بالعمر  
كلها عوامل تقلل من ظاهرة العنف ضد 

 الزوجات . 
خامسا : دوافع العنف اجلسدي ضد 

 الزوجات :
ب له دوافع او هو نتاج ان كل اسلو      

جملموعة عوامل واي سلوك صادر عن فرد 
معني له جذوره قد تكون حديثة او قدمية 
متتد منذ الطفولة ، لذلك فالعنف االسري 

قد تكمن احد عوامله يف شخصية الزوج 
عموما ، اذ قد يكون سلوكه نتيجة ملشاعر 
االحباط اليت يشعر هبا يف احلياة العملية او 

او غريها من العوامل مما قد جيعله الوظيفية 
يسلك سلوكا تعويضيا يتمثل بالعنف حنو 
من هم اضعف منه )الزوجة واالطفال( ، 
معىن هذا ان سلوك الفرد يف اجملتمع متعدد 
العوامل وال ميكن ربطه بعامل واحد ، اذ 
ميكن ان تشرتك عوامل عديدة يف تفسري 
سلوك الفرد يف اجتاهه حنو العنف ضد 

  (12). زوجته
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بلغ عدد الزوجات اللوايت يتعرضن        
للعنف اجلسدي حسب نتائج الدراسة 

زوجة(  688امليدانية يف حمافظة القادسية )
زوجة( مشلتها العينة ،  1200من اصل )

٪( وقد 57،3شكلت نسبة املعنفات  )
اختلفت دوافع العنف اجلسدي بأشكاله 
املختلفة ضد الزوجات حسب وجهات 

ن الزوجات املعنفات واالزواج نظر كل م
 الذين ميارسون العنف ضد زوجاهتم .

ــ دوافع العنف اجلسدي حسب وجهة  1
 نظر الزوجة :

اختلفت اجابات الزوجات اللوايت       
يتعرضن للعنف اجلسدي من قبل ازواجهن  

( وقد اجابت الكثري 7كما يف اجلدول )
من الزوجات بانه يوجد اكثر من دافع 

رسة العنف ضدهن ، وتركزت واحد ملما

االجابات يف اربعة اسباب او دوافع رئيسة 
تدفع الرجل ملمارسة العنف ضدهن ، جاء 
يف مقدمتها ان الرجل ) يتناول الكحول 
واملسكرات ( وكانت نسبة االجابات 

٪( من جمموع الدوافع ، حيث ان 17،1)
تناول املسكرات يفقد الرجل السيطرة على 

ميارس العنف ضد  تصرفاته مما جيعله
زوجته . اما الدافع االخر الذي جاء 
باملرتبة الثانية من حيث النسبة هو ) وجود 
فارق عمري بني الزوجني ( بنسبة 

٪( ، وترى الكثري من النساء ان 14،3)
وجود الفوارق العمرية بني الزوجني تؤدي 
غالبا اىل صعوبة التفاهم بينهما يف كثري 

ىل الشجار من املوضوعات مما يؤدي ا
 واستخدام العنف اجلسدي . 
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 ( 7جدول )
دوافع العنف اجلسدي  ضد الزوجات يف حمافظة القادسية من وجهة نظر الزوجات حسب 

 2020نتائج الدراسة امليدانية لعام  
 النسبة  ٪ عدد االجابات دوافع العنف                  ت
 2,8   62      يرغب بالزواج من امرأة اخرى 1
 17,1    370    يتناول الكحول واملسكرات 2
 8,4   182     هناك فارق يف املستوى التعليمي والثقايف بيننا 3
 2,6    56      يتأثر بكالم االهل واالقارب 4
 6,9   149     لديه تقصري مبصروفات البيت مما يثري الشجار 5
 7,8   169     كثري الشك بتصرفايت 6
 14,3   309     مري بيننا يؤدي اىل صعوبة التفاهم يوجد فارق ع 7
 4,7   102     الزوج شديد البخل 8
 3,3   71     يأخذ كل ما أملكه من مال او غريه 9

 10,5   227     يتغيب كثريا عن البيت 10
 12,4   268     له عالقات مع نساء اخريات 11
 9,2    199     اختالف حول االجناب 12

 ٪ 100   2164   اجملموع                        
 (.2020املصدر : الباحث اعتمادا على :  الدراسة امليدانية لعام )          

 
اما الدافع املهم الثالث فهو ) للزوج    

عالقات مع نساء اخريات ( بنسبة 
٪( حيث ان دافع الغرية للزوجة 12،4)

على زوجها الذي يرتبط بعالقات سرية 
مع نساء اخريات يؤدي اىل الشجار 
وغالبا ما ينتج عنه قيام الزوج بضرب 

ومن الدوافع املهمة االخرى هو  زوجته .

تغيب الزوج كثريا عن بيته ( وكانت )
٪( من جمموع الدوافع ، ان 10،5نسبته )

غياب الزوج عن البيت يفسر بعدم 
اهتمامه بأسرته ويولد لدى الزوجة افكارا 

ينتج عنه يف النتيجة النهائية سيئة عنه مما 
 العنف اجلسدي .
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وهناك دوافع اخرى ظهرت نسبها يف     
اجلدول تساهم يف دفع الزوج اىل ممارسة 
العنف اجلسدي ضد زوجته حسب وجهة 
نظر الزوجات هي حسب االمهية النسبية 
) اختالف حول االجناب ( و) وجود 
فارق يف املستوى التعليمي والثقايف بني 

ني ( و ) كثرة الشك بتصرفات الزوج
الزوجة ( و ) للزوج تقصري يف مصروفات 
البيت ( و ) الزوج شديد البخل ( و ) 
الزوج يأخذ ممتلكات زوجته ( و ) رغبة 
الزوج بالزواج من امرأة ثانية ( و ) الزوج 

  يتأثر بكالم االهل واالقارب (  .
ــ دوافع العنف اجلسدي حسب وجهة  2

 نظر الزوج :
يرى االزواج ان الزوجة تقوم ببعض      

التصرفات والسلوكيات تدفع هبم اىل 
معاقبتهن بالضرب . ومن خالل اجابات 
الرجال ظهر ان هناك اربعة اسباب مهمة 
تدفع هبم اىل ممارسة العنف اجلسدي ضد 

 ( . 8زوجاهتم ، كما يظهر يف اجلدول )
جاء يف مقدمة هذه الدوافع ان      

ل كثريا ( وهذا ما ال حيبذه الزوجات ) جتاد
الرجل العريب بشكل عام والعراقي بشك 
خاص ، وكانت نسبة هذا الدافع 

٪( من جمموع دوافع العنف 18،2)

اجلسدي . مث جاء بعد ذلك ) كثرة 
طلبات الزوجة مما يفوق طاقة الزوج ( 
السيما وان كثري من االزواج يعاين من 

ه البطالة واخنفاض الدخل ، مما ينتج عن
حدوث املشكالت الزوجية اليت تؤدي اىل 
ضرب الزوجات . وجاء باملرتبة الثالثة ان 
بعض الزوجات ) غري مقتنعة مبستوى 
املعيشة ( اليت يوفرها هلا زوجها ويتسبب 
ذلك يف اثارة الشجار بينهما فينتج عنه 
غالبا العنف اجلسدي . ويأيت باملرتبة 
 الرابعة ان الزوجة ) تستخدم املوبايل
ووسائل التواصل االجتماعي كثريا ( وهذا 
يشعر الزوج بعدم االهتمام به وامهال 
واجباهتا البيتية ويثري الشك بتصرفاهتا مما 
يكون سببا دافعا للعنف اجلسدي ضدها 

. 
وهناك دوافع اخرى تدفع بالزوج اىل     

ضرب زوجته كانت نسبتها اقل من 
الدوافع اليت ذكرت وهي حسب االمهية 

بية  ) عدم اهتمام الزوجة مبظهرها ( النس
و ) خروجها من البيت بدون اذن زوجها 
( و ) ال هتتم برغبات الزوج ( و ) ال 
حتب اهل واقارب الزوج ( و ) ختتار 
صديقات يرفضهن زوجها ( و ) ال هتتم 

 برتبية اطفاهلا ( .
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 (8جدول )
 ة نظر االزواجدوافع العنف اجلسدي ضد الزوجات يف حمافظة القادسية من وجه

 2020حسب نتائج الدراسة امليدانية لعام  
عدد  دوافع العنف ت

 االجابات
النسبة  

٪ 
 7,2 140 خترج من البيت دون اذين 1
 10,3 200 ال هتتم مبظهرها 2
 17,1 332 طلباهتا كثرية فوق طاقيت 3
تستخدم املوبايل ووسائل التواصل   4

 كثريا
260 13,4 

 3,4 66 طفاهلاال هتتم برتبية ا 5
 18,2 354 جتادل كثريا 6
 4,9 95 ال حتب اهلي واقاريب 7
 16,1 313 غري مقتنعة مبستوى املعيشة 8
 5,8 113 ال هتتم برغبايت 9
1
0 

 3,6 71 ختتار صديقات ال اوافق عليهن

 ٪ 100 1944 اجملموع
 ( .2020لعام )املصدر : الباحث اعتمادا على :  الدراسة امليدانية               

 
  االستنتاجات :

ارتفاع نسبة الزوجات املعنفات   -1
بالعنف اجلسدي من قبل ازواجهن يف 
حمافظة القادسية اذ بلغت نسبتهن 

٪( ، وهذا يدل على ان مكانة 57،3)
املرأة العراقية مازالت دون املستوى 
املطلوب ، ومن اجلدير بالذكر ان كثري من 

العرتاف مبمارسة العنف الزوجات يرفضن ا
ضدهن بسبب طبيعة اجملتمع الذي يعطي 
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نوع من الشرعية للرجل ملمارسة العنف . 
ويعد الصفع على الوجه من اكثر اشكال 
العنف اجلسدي ممارسة ضد الزوجات يف 

 احملافظة .
ان الكثري من الزوجات املعنفات  -2

ميارس العنف اجلسدي ضدهن بشكل 
من الزوجات ٪( 8،2متكرر حيث ان  )

يتكرر ممارسة العنف ضدهن اسبوعيا  
٪ شهريا ، وهذا يعين ان املراة  18،8

مازالت مضطهدة وتعاين من العنف 
 بشكل غري مقبول .

ان اكثر الوحدات االدارية اليت تشهد  -3
عنفا جسديا ضد الزوجات يف حمافظة 
القادسية مها قضائي احلمزة وعفك ، 

الديوانية ، والنسبة االقل ظهرت يف قضاء 
والرتتيب نفسه يظهر بالنسبة لتكرار 

 ممارسة العنف اجلسدي ضد املرأة .
من خالل النتائج ظهر ان للتعليم اثر   -4

كبري يف ظاهرة العنف اجلسدي ضد 
الزوجات سواء تعليم الزوج او الزوجة او 
كالمها ، مما يدل على ان التعليم يهذب 

ون سلوك الفرد ويعزز مكانة املرأة ، فيك
الشخص اكثر تفهما وعقالنية وبالتايل 
ميكن جتاوز الكثري من اختالف وجهات 
النظر وحلها بطرق متحضرة دون اللجوء 

اىل العنف ، فقد وجد ان العالقة عكسية 
بني العنف اجلسدي ضد الزوجات وارتفاع 
مستويات تعليم الزوج او الزوجة ، وطردية 

 مع اخنفاض مستوى التعليم .
ل وماينتج عنه من مردود يعد العم -5

اقتصادي عامل مهم مؤثر يف ظاهرة 
العنف اجلسدي ، اذ ان احلصول على 
دخل جيد ميكن الزوج والزوجة تلبية 
متطلبات احلياة جينب االسرة الكثري من 
املشكالت اليت قد تتطور اىل ممارسة 
العنف اجلسدي ، فقد ظهر اخنفاض نسبة 

ة عمل العنف عندما يكون للزوج او الزوج
ميارسونه وحيصلون على دخل منه ، على 
عكس البطالة اليت هلا عالقة طردية مع 
ممارسة العنف ، وهذا ماكده التحليل 

 االحصائي  .
تبني من نتائج البحث ان االختيار  -6

للزواج امر مهم جدا يف بناء اسرة بعيدة 
عن املشاكل ، اذ ان اختيار الزوجة او 

من االهل الزوج حبرية ودون ضغوطات 
واالقارب اويؤدي اىل وجود تفاهم بني 
الزوجني كفيل باخنفاض ممارسة العنف 
بينهما ، ويظهر لنا حجم املشكلة عندما 

٪ من الزواجات يف  41،7جند ان  
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حمافظة القادسية تتم بصورة تقليدية ودون 
 معرفة مسبقة او حرية اختيار  . 

ظهرت عدة دوافع ملمارسة العنف  -7
الزوجات يف احملافظة اكدهتا  اجلسدي ضد

اجابات املبحوثني سواء االزواج او 
الزوجات ، وهي يف اغلبها وجهات نظر 
شخصية للزوج او الزوجة ، مثل 
االستخدام املفرط لوسائل التواصل 
االجتماعي ، وكثرة متطلبات الزوجة ، 

، بني الزوجني ، والفوارق العمرية والشكوك
  وتناول املسكرات وغريها . 

 
 التوصيات :

ينبغي الرتكيز على حقوق املرأة قانونيا  -1
واعالميا حىت يتفهم اجلميع سواء من 

الرجال او النساء بانه جيب االبتعاد عن 
 ممارسة العنف بكل اشكاله .

تشجيع املرأة من خالل الندوات  -2
واللقاءات االخرى على تسجيل الدعاوى 
 عند تعرضها للعنف عند اجلهات املختصة

، وهي يف العراق شرطة محاية االسرة 
 والطفل .

العمل على توعية االسر لنبذ الطريقة  -3
التقليدية يف الزواج املتمثل بعد وجود معرفة 
مسبقة بني الزوجني حلني الزواج ، وان تتم 

الزواجات من خالل القناعة التامة بني 
 الطرفني الرجل واملرأة .

املبكر  نشر الوعي لالبتعاد عن الزواج -4
حىت يصبح الرجل واملرأة اكثر نضجا 

لتصريف شؤون حياهتما ، واحلرص على 
اختيار الزوج و الزوجة بأعمار متقاربة 

 لتسهيل عملية التفاهم بينهما .
االهتمام بالتعليم والقضاء على  -5

 البطالة لتوفري حياة مستقرة للجميع .
 

 هوامش البحث :
لدراسة امليدانية بتصميم متثلت ا (*)

استمارة استبيان وزعت على العينة ، وقد 
اشتملت االستمارة على اسئلة عديدة مت 
حذف بعضها الهنا مل تشكل امهية نسبية 
بني اجابات العينة السيما مايتعلق 

 بالسكن ودوافع العنف .
( كوثر عبد احلميد سعيد ، العنف ضد 1)

املرأة )دراسة ميدانية يف مدينة 
الكرخ/بغداد( ، جملة كلية الرتبية للبنات ، 

،  2011( ، 4( ، العدد )22اجمللد )
 . 688ص

 (2) Richard T. Schaefer 
and Robert P.lamm , 
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Sociology , New York . 
Mc Graw . Hill , Inc 5 
end , 1995 , p384-385.     

                                           
( انتصار عباس ابراهيم ، االثار النفسية 3)

واالجتماعية للعنف ضد املرأة ، جملة كلية 
، (3( ، العدد )24لبنات ، اجمللد )الرتبية ل
 .777، ص 2013

( ياسر حممد عبداهلل وامحد مصطفى 4)
علي ، جرائم العنف االسري وسبل 
مواجهتها يف التشريع العراقي )دراسة 

رافدين للحقوق ، اجمللد مقارنة( ، جملة ال
( ، 17( ، السنة )55( ، العدد )15)

 .366-365، ص 2012

( نسيم برهم وكايد ابو صبحة وعبد 5)
الفتاح لطفي عبداهلل ، مدخل اىل اجلغرافية 

، دار صفاء للنشر والتوزيع  1البشرية ، ط
 .27، ص 1998، 

( العنف ضد املرأة يف العراق 6)
لجنة الوطنية االشكاليات واخليارات ، ال

للسياسات السكانية يف العراق ، صندوق 
االمم املتحدة للسكان ، مكتب العراق ، 
اجلهاز املركزي لإلحصاء ، وزارة التخطيط 

 .20، ص 2009، 

( مجهورية العراق ، وزارة الداخلية ، 7)
مديرية شرطة حمافظة القادسية ، قسم 
محاية االسرة والطفل من العنف االسري ، 

 غري منشورة . بيانات 

(  العنف ضد املرأة يف العراق 8)
االشكاليات واخليارات ، مصدر سابق ، 

 .20ص

( ابراهيم حممد الكعيب ، العوامل 9)
اجملتمعية للعنف االسري يف اجملتمع القطري 

( ، 29، جملة جامعة دمشق ، اجمللد )
 .248، ص 2013( ، 4،3العدد )

( عباس فاضل السعدي ، دراسات 10)
ية يف اجلغرافيا وعلم الدميوغرافيا ، سكان

، مكتبة دجلة للطباعة والنشر  1ط
،  2016والتوزيع ، العراق ، بغداد ، 

 .211-210ص

( دليل اجراءات التعامل مع حاالت 11)
العنف ضد املرأة ، معتمد لدى وزارة 

 .21الصحة ، د.ت ، ص

( معامل ارتباط بريسون رياضيا **)
 بالشكل االيت :
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( ( متثل معامل ارتباط rحيث ان -
قيم الظاهرة االوىل   xبريسون ومتثل ))

 .( ( قيم الظاهرة الثانيةyومتثل
حمسن لطفي ، اسس  -املصدر :

االحصاء االجتماعي ، مكتبة التعليم 

املفتوح ، جامعة عني الشمس ، القاهرة ، 
 . 442-425، ص 2006

نف ( افراح جاسم حممد ، الع12)
االسري ضد الزوجة )دراسة ميدانية يف 
مدينة بغداد( ، اطروحة دكتوراه )غ.م( ، 

،  2007جامعة بغداد ، كلية اآلداب ، 
 .65ص
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 ــ املالحق :
 (  1ملحق )                                      

 بالبحث املوسوم استمارة استبيان خاصة                    
 )العنف اجلسدي ضد الزوجات ــ دراسة جغرافية يف حمافظة القادسية (      

الباحث : د.حسني                                                                      
 عذاب عطشان

-------------------------------------------------
---------------------------------------- 

 ـ القضاء )              ( ،  الناحية )              ( ،  حضر )   (   ،   ريف )    ( 1
 ـ العمر :   للزوج )      ( سنة   ،   للزوجة )      ( سنة  2
 ـ العمر عند الزواج  :  للزوج )      ( سنة   ،   للزوجة )      ( سنة 3
 ( ،   للزوجة )                    (                   ـ التعليم :  للزوج )    4
 ـ العمل : للزوج )                      ( ،   للزوجة )                    ( 5
 ـ طريقة الزواج :  زواج تقليدي )   (   ،  عالقة او قناعة )    ( 6

---------------------------------------------- 
 خاص بالزوجات :

 ـ فيما خيص تعرضك للعنف اجلسدي ) الضرب ( من قبل زوجك : 1
مل اتعرض للعنف  اشكال العنف  

 ابدا
نادرا او   

 احيانا
غالبا او   

 دائما
    الصفع على الوجه

    الدفع او الشد من الشعر
الضرب بااليدي واالرجل وباي 

 شيء اخر
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 عدد مرات تعرضك للعنف اجلسدي ) الضرب ( من قبل زوجك : ـ 2

 مرة او مرتني يف االسبوع مرة او مرتني يف الشهر مرة او مرتني طيلة مدة  احلياة الزوجية ابدا 
    

------------------------------------------------ 
 ارسة العنف اجلسدي ) الضرب ( حسب وجهة نظرك : ــ ماهي دوافع او اسباب مم

 
دوافع العنف من وجهة نظر    االجابة دوافع العنف من وجهة نظر الزوجة    ت

 الزوج
 االجابة

  خترج من البيت دون اذين  يرغب بالزواج من امرأة اخرى 1
  ال هتتم مبظهرها  يتناول الكحول واملسكرات 2
  طلباهتا كثرية فوق طاقيت  لتعليمي والثقايف بينناهناك فارق يف املستوى ا 3
تستخدم املوبايل ووسائل التواصل   يتأثر بكالم االهل واالقارب 4

 كثريا
 

  ال هتتم برتبية اطفاهلا  لديه تقصري مبصروفات البيت مما يثري الشجار 5
  جتادل كثريا  كثري الشك بتصرفايت 6
  ال حتب اهلي واقاريب  صعوبة التفاهم  يوجد فارق عمري بيننا يؤدي اىل 7
  غري مقتنعة مبستوى املعيشة  الزوج شديد البخل 8
  ال هتتم برغبايت  يأخذ كل ما أملكه من مال او غريه 9

  ختتار صديقات ال اوافق عليهن  يتغيب كثريا عن البيت 10
  سبب آخر يذكر      له عالقات مع نساء اخريات 11
    االجناب اختالف حول 12
    سبب آخر يذكر 
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 ( 2ملحق )
 املتغريات املؤثرة يف العنف اجلسدي يف حمافظة القادسية

 الوحدة 
 االدارية

 املتغريات املستقلة                                                                  املتغري التابع

 العنف
 اجلسدي

) الضرب باي 
 شيء ( 

 عمل الزوجة  تعليم الزوجة        االختيار للزواج عمر الزوج   ) سنة (      عمل الزوج  تعليم الزوج          

 متوسطة امية
 فاقل

 جامعة اعدادية
 فأعلى

اقل من  ال يعمل يعمل
20 

 31 30ـ  20
 فاكثر

 عالقة
 او

 قناعة

زواج 
 تقليدي

 متوسطة امية
 فاقل

 جامعة اعدادية
 فأعلى

 ربة تعمل
 بيت

 46,2 53,8 28,2 35,2 24,5 12,1 30,5 69,5 32,1 52,0 15,9 16,3 83,7 31,3 43,9 16,9 7,9 30,5     ديوانيةال

 63,7 36,3 17,9 22,0 41,1 19,0 57,1 42,9 26,8 41,7 31,5 29,2 70,8 22,0 29,2 36,8 11,9 56,6     عفك

 58,7 41,3 21,3 35,4 26,8 16,5 40,9 59,1 26,0 50,8 23,2 26,0 74,0 25,6 40,9 24,1 9,4 45,7     الشامية

 67,9 32,1 15,1 20,6 42,7 21,6 59,6 40,4 29,4 36,7 33,9 31,2 68,8 17,9 31,2 ,38 12,8 49,1    احلمزة

 املصدر : الباحث اعتمادا على :
 (               2020الدراسة امليدانية لعام ) -


