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 العنف الجندرى داخل األسرة المصرية
 تحليل مضموف ألنماطه وعوامله فى صحيفتي األهراـ والوفد

 (*)إيماف محمد عزالعرب

  :راسةدملخص ال
 ، المصػػرية األسػػرة داخػػل الجنػػدري العنػػف ظػػاهرة علػػى الوقػػوؼ إلػػى الدراسػػة هػػ   تسػػعى

االجتمػػػػاعي،    ػػػػالنوع الخاصػػػػة الفكريػػػػة المنطلقػػػػات وأهػػػػ  ، وتػػػػداعيات ا أسػػػػاا  ا ومعرفػػػػة
وعمػػدت الدراسػػة الػػى  توتيػػ  االتجػػا  الناػػري لقضػػية النػػوع االجتمػػاعي مػػ  خػػبلؿ عػػرض  

التفسػػيرات الناريػػة النسػػوية المفسػػرة للعنػػف ،مع اسػػتعراض ة لػػهالمقػػوالت الناريػػة المفسػػر 
ضد المرأة،  وعرفت الدراسة عدة مفاهي  كالنوع االجتماعي، والمسػاواة النوعيػة، والعنػف 
ضد المرأة والتغطية الصحفية، وتنتمي الدراسة إلى الدراسات الكيفية حيث اعتمدت على 

د، وتوصػلت الدراسػة الػى عػدد مػ  النتػا ج من ج تحليل المضموف لصحيفتي األهراـ والوف
يمثل العنف ضد المرأة آليػة مػ  ايليػات االجتماعيػة ال امػة ، التػى تػرأ  المػرأة علػى أهم ا: 

ف معاػػ  أاػػكاؿ العنػػف الجنػػدري داخػػل األسػػرة أ، أف تشػػغل مرتاػػة أدنػػى  المقارنػػة مػػع الرجػػل
العنػف الجسػدي ، طػاؽ األسػرةتغ ى تقافيا ويعػاد انتاج ػا علػى صػعيد الحيػاة اليوميػة ضػم  ن

 .هو أكثر األنواع ايوعا داخل األسرة ،  ينما العنف اللفاي هو األقل انتشارا
 ، النوع االجتماعي، المساواة.العنف الجندري، العنف الكلمات المفتاحية:

 

                                                   

 طنطاعة بكلية اآلداب جام ادلساعد علم االجتماع استاذ*
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 مقدمة الدراسة :
،  م  أكثر المفاهي  المثيرة للجدؿ Genderيعد مف ـو  النوع االجتماعى )الجندر( 

والتى حايت  إهتماـ واسع فى الوط  العر ى عندما وج ت الحركات النسا ية األناار إلى 
عدـ المساواة فى فرص الحياة  ي  ال كور واإلناث ، وإلى سيطرة ال كر على العبلقات 

 –وخاصة الدراسات النسوية  -القا مة  ي  الجنسي  . واتج ت الدراسات اإلجتماعية 
ة فى المجتمع ونقد  والمطالاة  ضرورة إحداث تغيير إجتماعى م  إلى تحليل وضع المرأ

خبلؿ إجراء تحسينات فى الوضعي  القانونى واالجتماعى للمرأة ، فضبل ع  أهداؼ 
 المساواة والتمكي  التى مثلت أه  أولويات ا فى التسعينيات م  القرف الماضى .

الوطنيػػة واإلقليميػػة والدوليػػة فػػى ومػػع  دايػػة تاػػوأ المػػرأة موقعػػا محوريػػا فػػى األجنػػدة     
مجاؿ التنمية ، حدث الكثير م  التغيرات فى المفاهي  التنموية ، ولعل أهم ا هو التحوؿ 

إلػػػى مف ػػـو م النػػػوع  Women In Developmentمػػ  مف ػػـو م المػػػرأة فػػى التنميػػػة م 
 .  Gender And Developmentوالتنمية م

وع ، كاف اتجاهى لدراسة  ظاهرة العنف وفى ضوء زيادة اإلهتماـ  مف ـو الن    
والتى تعد م  أكثر الاواهر التى تستدعى اإلهتماـ على كافة المستويات ،  )*(الجندرى 

فعلى المستوى العالمى جرى التسلي   أف كافة أاكاؿ العنف التى تقع ضد المرأة ، والتى 
  إلنساف األساسية .تأخ  أنماطا فى الحياة العامة والخاصة ، تمثل انت اكا لحقوؽ ا

 أوال : مشكلة الدراسة  وأهميت ا :    
م  القضايا  الغة األهمية لتحقي  التنمية المسػتدامة  )*(تعد قضايا النوع االجتماعى    

، حيػػث أصػػاق تحقيػػ  المسػػاواة  ػػي  الجنسػػي  ، وإتاحػػة الفػػرص المتسػػاوية ، والمتكاف ػػة 
ة فػػى مجػػاالت : التعلػػي  ، والصػػحة ، وخاصػػ -للمشػػاركة ، والتفاعػػل فػػى كػػل المجػػاالت 

جزء ال يتجزأ م  العدالة االجتماعية التى هى هػدؼ مػ  أهػداؼ  –والعمل ، وصنع القرار 
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التنميػة . ويختلػف العنػف القػا   علػى النػػوع االجتمػاعى )الجنػدرى( مػ  مجتمػع إلػى آخػػر 
لعنػف األسػرى فى ادته وأنماطه ، ف ناؾ العنف المادى والعنف المعنوى ، كما أف هنػاؾ ا

واالجتمػػاعى واالقتصػػادى والقػػانونى . أى أف العنػػف الجنػػدرى ظػػاهرة قديمػػة قػػدـ التػػاري  
اإلنسانى ، حيػث لعاػت في ػا النشػأة والموروتػات الثقافيػة ، واألدوار االجتماعيػة المحػددة 
للرجػػػػاؿ والنسػػػػاء دورا فػػػػى تثايت ػػػػا عاػػػػر األجيػػػػاؿ لتصػػػػاق جػػػػزء ال يتجػػػػزأ مػػػػ  ممارسػػػػات 

 سخة ومتعمقة فى أذهاف  عض الف ات . وسلوكيات را

وعلى الرأ  م  أف العنف الجنػدرى هػو عنػف يطػاؿ الجنسػي  إال أف نسػاة النسػاء     
، ومػػ  تػػ   تاػػدو ظػػاهرة العنػػف الجنػػدرى (8)الآلتػػى يتعرضػػ  لػػه تفػػوؽ نسػػاة الرجػػاؿ كثيػػرا 

بلؿ جػػػديرة  الدراسػػػة ، خاصػػػة وان ػػػا كامنػػػة فػػػى كثيػػػر مػػػ  المجتمعػػػات اإلنسػػػانية مػػػ  خػػػػ
ممارسات ارعت ا روافد مختلفة أهم ا الثقافة التقليدية السا دة التى ال تعترؼ  دور للمرأة 
إال زوجة ، ور ة  يت ، وقناة إلنجاب األطفاؿ ، وهػى تقافيػة تقػـو علػى تأصػيل العنػف عاػر 
تكريس دونية المرأة ، وحصر قيمت ا  شرط ا األنثوى ، ومقدرات ا الايولوجية على الخصب 

نجاب ،  صرؼ النار عما تكوف قد حققته م  إنجازات سواء على الصعيد االجتماعى واإل
أو االقتصادى أو الثقافى . األمر الػ ى يككػد علػى أهميػة العوامػل االجتماعيػة والثقافيػة فػى 
عمليػػة الانػػاء لاػػاهرة العنػػف الجنػػدرى فػػى المجتمػػع ، خاصػػة أف هػػ   العوامػػل تملػػ  كافػػة 

يمك  ل ا أف توجػه األفػراد ، وتحػدد أنمػاط سػلوك   ، ومػواقف    المكهبلت والوسا ل التى
االجتماعية ، و شكل عاـ فإف تقافة المجتمع وخصا صه تمل  الكثير م  المحركات التػى 
يمكػػ  أف تػػدفع األفػػراد نحػػو تانػػى مواقػػف محػػددة ، ومكيػػدة ألنت ػػاج العنػػف ضػػد المػػرأة ، 

 وخفض حدة التوتر داخل األسرة .ولتانى قي  إقرار   وصفه آلية إلدارة الصراع 

ضػػد المػػرأة نمطػػا مػػ  أنمػػاط العنػػف الػػ ى  )*( ول ػػ ا فقػػد أضػػحى العنػػف األسػػرى    
تتعرض لػه المػرأة فػى مجتمعنػا ويمػارس ضػدها ، انطبلقػا مػ  قػوى ومرجعيػات  نيويػة تقافيػة 

يػب تاريرية . أالاا ماتجعل ممارسة العنػف األسػرى ضػد المػرأة حقػا للػ كور ، يسػت دؼ تأد
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اإلناث أو حمػايت   مػ  الوقػوع فػى الخطػأ أو اخضػاع   للسػلطة ال كوريػة . وترجػع أهميػة 
 إلى : ه ا الموضوع

ازدياد حاالت العنف األسرى ضد المرأة و أاكاله المتعددة فػى المجتمػع المصػرى   -
 كما تشير اإلحصاءات الحكومية ، مما يتطلب الدراسة والتشخيص . 

ف كيػاف واسػتقرار مكسسػة اجتماعيػة أساسػية فػى المجتمػع يمس ه ا النمط م  العن -
هى األسرة . مما قد يترؾ آتارا سلاية فى واقع ا ، وعبلقات أعضا  ا ، والسيما األطفاؿ ، 

 اعتاار تأتر األطفاؿ  التاعية  العبلقػة المتػوترة  ػي   –وعملية إعداده  االجتماعى والنفسى 
 الزوجي  .

وتيقا  عبلقات القوى أير المتكاف ة  ي  الرجاؿ والنسػاء ،  إرتااط ه ا العنف ارتااطا -
والتمييز القا   على أساس النوع االجتماعى ، وال ى ت  تأصله عار الانى الثقافيػة التقليديػة 

 والموروتات القا مة على ال يمنة ال كورية .

 ديةتكلفة اقتصػا هي تش د ، التي والمجتمعات الدوؿ تتحمل ا  اهاة تكلفة للعنف -
ميزانيػة الدولػة  علػى الماديػة العنػف خسػا ر فبل تػكتر وسياسية ، وأخبلقية وتقافية واجتماعية

  المثػل وتػكتر للمجتمػع ، واألخبلقي االجتماعي النسيج سبلمة على  المثل تكتر  ل فقط ،
 يتضخ  ويال ويتكاتر ، يتوالد يا ر حيث والعنف. والسياسي  األمني استقرار  على درجة

 .اليـو  العر ية المجتمعات ي دد ال ي الاغيض اإلرهاب خ  اكليت حتى

وم  هنا كاف ارتااط مادأ النوع االجتماعى وأهميته القصوى  عملية التنمية التى م      
المتوقع من ا أف تكدى إلى أوضاع حياتية أفضل للجميع ، وفى كافة المجاالت ، حيث يت  

تيجية للتنميػة تعنػى إتاحػة الفػرص والمػوارد لجميػع استخداـ مف ـو النوع االجتماعى كإسػترا
ف ات المجتمع للوصوؿ العادؿ ، والػتمك  الفعػاؿ مػ  مج ػودات التنميػة ، وكمكػوف مػكتر 
فػػى ف ػػ  احتياجػػات المجتمػػع والمػػدخبلت المتاعػػة فػػى تلايت ػػا ، وقػػدرة أفػػراد  ومكسسػػاته 
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ى  ناء أكثر تعقيدا وأكثر تشػاعا .  ورأ  تحوؿ الاناء االجتماعى إل( 1)على المشاركة الفعالة
 التناقضات ، حيث منحت المرأة ح  التعلي  مثل ا مثل الرجل ، ومنحت ح  االنتخاب ، 
وفتحت أمام ػا أ ػواب العمػل ، وأفسػحت ل ػا الحريػات فػى مجػاؿ اختيػار اػري  الحيػاة ، 

 فمػاتزاؿ دراسػػات عديػػدة تككػد وجػػود صػػور مػػ  –رأػػ  ذلػػ   -وفػى مجػػاؿ اختيػػار الم نػة 
عػػدـ المسػػاواة  ػػي  المػػرأة والرجػػل ، وتػػدنى مكانػػة المػػرأة ونقػػص فاعليػػة دورهػػا فػػى الحيػػاة 
االقتصادية واالجتماعية ، فضبل ع  ممارسة العنف تجاه ا  كافػة أاػكاله وأنماطػه . ف ػ   
دراسة تشير إلى اختزاؿ المرأة واستيبل  ا وتغلغل عبلقات السلطة والق ر إلى ذات ا  حيػث 

. ودراسػة تانيػة (3)( 8985أصػيلة مػ  خصا صػ ا ) مصػطفى حجػازى ،  أصاحت خصيصة
تشير إلى التحيز ضد المرأة على المستوى الفردى وعلى مستوى التنايمات االجتماعيػة ، 
وإلػػى دور المػػػرأة فػػى اسػػػتمراره ا التحيػػز مػػػ  خػػبلؿ التوحػػػد مػػع الجػػػنس ايخػػر والتقوقػػػع 

الثة تشير إلػى ظػاهرة االسػتغبلؿ المػزدوج . ودراسة ت(4)( 8985واالنعزاؿ ) هدى  دراف ، 
التػػى تعػػانى من ػػػا المػػرأة مػػػ  جراءأعاػػاء المنػػػزؿ وأعاػػاء العمػػػل خارجػػه ، إلػػػى جانػػب الق ػػػر 
والعنف ال ى تعانى منػه المػرأة الريفيػة مػ  جػراء سػاعات عمػل طويلػة دوف خػدمات صػحية 

دور المػرأة مػ  . ودراسػة را عػة تككػد علػى ت مػي  (5)( 8986واجتماعية ) مل  زعلػوؾ ، 
خبلؿ سلطة التقاليد ، وصور التمييز والق ر التى تفرض على المرأة وانعداـ الحرية  معناهػا 

. وتتوالى الدراسات التى تككد أف الجندرة (6)( 8991الواسع ) كماؿ مغيث وإل اـ فرج ، 
روؽ ليس فعبل اسبلميا صرفا  قدر ماهو حصيلة تفاعل الثقافات مع  عض ا  عضػا ، وأف الفػ

 ي  المرأة والرجل هى نتيجة لتراكمات السياؽ االجتمػاعى والثقػافى ، وياػدو ذلػ  واضػحا 
فػػى ماػػاهر االخػػتبلؼ فػػى الحضػػارة االسػػبلمية مػػ  خػػبلؿ االخػػتبلؼ فػػى ال ويػػة الجنسػػية 
لؤلفػػراد )ذكر/أنثػػى( علػػى مػػدار مراحػػل العمػػر كل ػػا مدعمػػة  مكسسػػات تقافيػػة واجتماعيػػة 

. ودراسػػة أخػػرى توضػػق العبلقػػة  ػػي  األدوار النوعيػػة ( 7)( 1007ودينيػػة ) أمػػاؿ قرامػػى ، 
للرجػػػل والمػػػرأة ومواج ػػػة األزمػػػات األسػػػرية ، خاصػػػة مػػػا تتعػػػرض لػػػه النسػػػاء مػػػ  اسػػػتغبلؿ 

. كمػا كشػفت دراسػة عػ  أسػااب العنػف  (8)( 1081وتحريض ضده  ) هايػدى حسػاـ ، 
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د المصػرية التػى تلػـز النسػاء األسرى فػى مصػر مػ  خػبلؿ اإلعػبلء مػ  قيمػة اإللتػزاـ  التقاليػ
( 9)(1085لؤل اء قال الزواج وللػزوج  عػد  ) ديانػا ا ػراهي  ،  –العمياء  – الطاعة المطلقة 

. كل ه   الدراسات تككد على استمرار دورة العنػف الجنػدرى وتأصػيله خاصػة ضػد المػرأة 
ات فػػى  ػػرأ  مػػا اكتسػػاته خػػبلؿ مراحػػل التحػػوؿ االجتمػػاعى . )سػػيت  عػػرض  ػػاقى الدراسػػ

ونارا إلستمرار العنف الممػارس ضػد المػرأة و قػوة فػى حياتنػا اليوميػة ،  كػل . موضع آخر(
أاكاله وأنماطه ، وفى كل المجاالت واألمكنة الخصوصية والعمومية : فػى الايػت األسػرى 
، فػػى  يػػت الزوجيػػة ، وفػػى مختلػػف المكسسػػات القا مػػة فػػى المجػػاؿ العػػاـ ، كػػاف االهتمػػاـ 

الجتمػاعى مػ  قاػل وسػا ل االعػبلـ التػى زادت وتضػاعفت الوظػا ف المرتقاػة  قضايا النوع ا
من ػػا ، كمػػا زاد اعتمػػاد األفػػػراد علػػى وسػػا ل اإلعػػبلـ لتلايػػػة كثيػػر مػػ  احتياجػػات   وإاػػػااع 
رأاات   ، وتضاعف الوقت ال ى يخصصػه الفػرد للتعامػل مػع مخرجػات وسػا ل اإلعػبلـ أو 

الحػالى جػزءا مػ  حيػاة المػواط  ، أيػا كانػت   عضػ ا حتػى صػارت تلػ  الوسػا ل فػى عصػرنا
 خصا صه أو قدراته أو مستوا  االقتصادى واالجتماعى .

وإذا كاف اإلعبلـ فػى عصػر المعلومػات، والعولمػة أصػاق محػورا لصػناعة الحػدث ،     
وأداة فعالة نحو التغيير ، نارا لتأتير  على تقافات الشعوب ، حتى تعددت وسا له ، إال أف 

نػػوع مػػا يػػزاؿ يصػػاحاه قصػػور فػػى تنػػاوؿ قضػػايا المػػرأة مػػ  مناػػور النػػوع االجتمػػاعى هػػ ا الت
والمشاركة التنموية سواء كاف ذل  القصور فى محدودية حج  المعروض مػ  هػ   القضػايا 

. ويقا ػػل ذلػػ  القصػػور التػػردد فػػى التعامػػل مػػع قضػػايا ( 80) ، أو مػػ  ناحيػػة الطػػرح والتحليػػل
ترفػا مقارنػة  قضػايا أخػرى ، والػاعض ايخػر يشػك  فػى نوايػا المرأة ، حيث يعتارها الاعض 

وناػػرا لقػػوة تػػأتير وسػػا ل اإلعػػبلـ علػػى المجتمػػع ، ح ػػا مػػ  قاػػل منامػػات أجنايػػة أر يػػة. طر 
وخاصة الصػحف ، حيػث أن ػا أقػدـ الوسػا ل ، فقػد عنيػت الصػحافة  القضػايا االجتماعيػة، 

، وتنػويره   حقػوق   ، وإراػاده   ومناقشة همػـو المجتمػع ، والمسػاهمة فػى توعيػة أفػراد 
ول ا تحاوؿ الدراسة الراهنة التعػرؼ علػى ماهيػة النػوع االجتمػاعى وأهػ   إلى وسا ل الحل .

أدوار  ، وأنمػػػػاط العنػػػػف الجنػػػػدرى ومسػػػػتوياته وعواملػػػػه داخػػػػل االسػػػػرة المصػػػػرية ، وأهػػػػ  
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ية ، المتغيػػرات المرتاطػػة  ػػه ، وذلػػ  مػػ  خػػبلؿ تحليػػل مضػػموف عينػػة مػػ  الصػػحف المصػػر 
ولعػػل ذلػػ  جػػاء مػػ  منطلػػ  االهتمػػاـ   قضػػايا حقػػوؽ االنسػػاف ، ومػػا تمثلػػه ظػػاهرة العنػػف 

 فػػى المتسػػاوية والحمايػػة ، والصػػحة ، المػػرء وأمػػ  ، الحيػػاة الجنػدرى مػػ  انت ػػاؾ للحػػ  فػػى
 والقػواني  ، الدوليػة اإلنسػاف حقػوؽ ماػادىء مػ  كل تخالف أفعاال يتضم  ؛إذ القانوف ظل

 .الدولية الجنا ية

 :وتساؤالت ا الدراسة أهداؼ: تانيا
 ، المصػرية األسػرة داخػل الجنػدرى العنف ظاهرة على الوقوؼ إلى الدراسة ه   تسعى

 وفػػػ  األجتمػػػاعى  ػػػالنوع الخاصػػػة الفكريػػػة المنطلقػػػات وأهػػػ  ، وتػػػداعيات ا أسػػػاا  ا ومعرفػػػة
 علػػى ل ػػا ضػػحية المجتمػػع ف ػػات جميػػع أضػػحت التػػى الاػػاهرة تلػػ  ، النسػػوية اإلتجاهػػات

 وسػا ل تلعاػه الػ ى للػدور العميػ  الف ػ  إلػى الدراسة تسعى كما ، والس  الجنس اختبلؼ
 خػبلؿ م  ، الجندرى العنف قضايا تناوؿ فى خاصة  صفة والصحف ، عامة  صفة اإلعبلـ
( األجندة وضع) اإلعبلمية النارية خبلؿ م  وذل  ، األسرية الحياة فى العنف ظاهرة تمثل
 الجم ػور واهتمامػات أولويػات علػى  ػدور  ينعكس مما ، واإلهتمامات ياتاألولو  ترتيب أو
 هػػػ   لتحقيػػػ  ووصػػػوال  .من ػػػا والحػػػد الاػػػاهرة هػػػ   مواج ػػػة آليػػػات علػػػى التعػػػرؼ تػػػ  ،

 : مجموعات تبلث إلى الدراسة تساؤالت تنقس  األهداؼ،
 : الدراسة  قضية خاصة تساؤالت  - أ

 ؟ أدوار  أه  وما  ؟ االجتماعى  النوع مالمقصود -8

 ؟ المستدامة التنمية وعملية االجتماعى النوع  ي  العبلقة طايعة ما -1

 ؟ ومستوياته ، الجندرى العنف وأنماط أنواع ما -3

 ؟ مواج ته وآليات ، الجندرى للعنف المسااة العوامل ما -4

 : ( ؟ قيل ماذا)  المضموف خاصة تساؤالت  - ب
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 ؟ األسرة داخل رىالجند العنف  ااهرة الدراسة صحف اهتماـ ماحج  -8

 ؟ الصحف تارزها كما األسرة الجندرى داخل العنف وصور أاكاؿ ما -1

 ؟ الصحف عنه تكشف كما األسرة داخل الجندرى العنف يقع م  على -3

 داخل الجندرى العنف موضوعات تناوؿ فى المستخدمة الصحفية األنماط ما -4
 ؟ المصادر نوعية وما ، األسرة

 العنػػف لاػػاهرة تناول ػػا فػػى الصػػحف سػػتخدمت اا التػػى اإلقناعيػػة األسػػاليب مػػا -5
  ؟ الجندرى

  األسرة؟ داخل الجندرى العنف ظاهرة مواج ة فى الصحف مساهمة مدى ما -6

 :  ( ؟ قيل كيف)   الشكل خاصة تساؤالت  - ج

 فى الموقع خبلؿ م  الجندرى العنف  ااهرة الدراسة صحف اهتماـ مدى ما -8
 ؟الصحيفة

 المطلو ػػػة المػػػادة لتوصػػػيل الدراسػػػة صػػػحف فػػػى المتمثلػػػة اإل ػػػراز وسػػػا ل مػػػا -1
 ؟ للجم ور

  :والمن ج  واألداة  ارسة  تالثا : نوع الد
م  المككد أف عل  االجتماع ليس حقبل معرفيا ينار للواقع اإلجتماعى م  دوف أف     

 ظػػواهر مػػع التعامػػل علػػى قدرتػػه فػػي تكمػػ  علػػ  أي قيمػػة ألف يلتفػػت إلػػى ضػػرورة تغييػػر  ،
 مػا  إسػتقراء نفسػه يلػـز ال االجتمػاع أف علػ  ومع. وتغييرا  وتفسيرا ف ما قعالوا ومشكبلت

القػا    الموضػوعية للواقػع دراسته نتيجة سيكوف رأيه  ما  إعطاء ملـز ، فإنه يكوف أف يناغي
 التػػي التحليليػػة الوصػػفية الدراسػػات نمػػط تعػػد هػػ   الدراسػػة مػػ  طرحػػه تػػ  مػػا علػػى و نػػاءً .  

 شػػػكل  وتحليل ػػػا وتوصػػػيف ا االجتماعيػػػة والمشػػػكبلت اػػػواهرال عػػػ  إلػػػى الكشػػػف ت ػػػدؼ
 امولى متكامل . 
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  Content Analysis Methodوتعتمػػد الدراسػػة علػػى مػػن ج تحليػػل المضػػموف  
 اعتاار  من جا يحد م  أموض المادة ، وتحيز الااحث  نساة كايرة ؛ وذل   استناد  على 

( تحليػػل Bernard Berelsonوف ويعػػرؼ ) رنػػارد  يرلسػػ خطػػة القيػػاس الكمػػى المػػنا  .
المضػػموف  أنػػه أحػػد أسػػاليب الاحػػث العلمػػى التػػى ت ػػدؼ إلػػى الوصػػف الموضػػوعى المػػنا  

 .                   (88)والكمى للمحتوى الااهر لمضموف اإلتصاؿ 

وقػػػد اعتمػػػدت الااحثػػػة علػػػى اسػػػتمارة تحليػػػل المضػػػموف كػػػأداة للدراسػػػة ، فقامػػػت      
لمضموف وفقا لعػدة أ عػاد وف ػات   ػدؼ التعػرؼ علػى مػاذا قيػل ؟  صياأة استمارة تحليل ا

 وكيف قيل ؟ فى داخل المضموف أى تحديد الف ات الموضوعية والشكلية .

 را عا: عينة الدراسة: 
اختػػػارت الااحثػػػة صػػػحيفتى ) األهػػػراـ ( و ) الوفػػػد ( .. إلجػػػراء الدراسػػػة التحليليػػػة     

 علي ما ، لؤلسااب التالية : 

حيػػث تعتاػػر مػػ  أكثػػر الصػػحف   : هػػراـ : ) قوميػػة / يوميػػة (صػػحيفة األ (8)
اليوميػػة القوميػػة انتشػػارا واتسػػاعا  المحافاػػات ، كمػػا أن ػػا لسػػاف حػػاؿ الحكومػػة فػػى 
مناقشة المسا ل والقضايا ،   دؼ توطيد دعا   الحرية وعبلج القضايا ال امػة . كمػا 

 اإلضػػافة إلػػى مضػػامين ا تشػػكل إطػػارا إللتقػػاء اهتمامػػات أنمػػاط عديػػدة مػػ  القػػراء ، 
 الجادة والمتنوعة . 

تعتاػػر مػ  الصػػحف اليوميػة والحز يػػة : صػحيفة الوفػد : ) حز يػػة / يوميػة ( (1)
األكثػػر انتشػػارا  المحافاػػات . ومػػ  أقػػوى الصػػحف تعايػػرا عػػ  المعارضػػة المصػػرية ، 
وتتميػػػػز  اإلعتػػػػداؿ والمعارضػػػػة الموضػػػػوعية ، وتلعػػػػب دورا فعػػػػاال فػػػػى إتػػػػراء الحيػػػػاة 

ية الحز ية فى مصر فيمػا يتصػل  حريػة الصػحافة . كمػا أن ػا الصػحيفة الحز يػة الصحف
 الوحيدة التى تصدر يوميا . 
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 خامسا : مف ومات الدراسة :
  Social Genderالنوع االجتماعى : 

هػػػو الػػػدور االجتمػػػاعى ، والمكانػػػة االجتماعيػػػة ، والقيمػػػة المعنويػػػة الػػػ ي  يحمل ػػػ      
وجػػاء تعريػػف صػػندوؽ األمػػ  . (81)رتاطػػوف  كونػػه ذكػػرا أو أنثػػى الفػػرد فػػى مجتمػػع مػػا ، والم

( للنػػػوع االجتمػػػاعى  أنػػػه م األدوار المحػػػػددة UNIFEMالمتحػػػدة اإلنمػػػا ى للمػػػرأة ) 
اجتماعيا لكل م  ال كر واألنثى ، وه   األدوار التى تحتسب  التعلي  تتغير  مرور الزم  ، 

 .( 83)وم  تقافة إلى أخرى م  وتتااي  تااينا ااسعا داخل الثقافة الواحدة ،

   Gender Equality: المساواة النوعية 

هى المساواة  ي  الرجل والمرأة فى : اتاحة اإلمكانيات ) مثل : التعلي  ، الصػحة ،    
والغ اء ( والفرص والموارد ) مثل : فرصة الحصوؿ على عمل ، أو الحصوؿ علػى المػوارد 

( وهػػو يشػػير إلػػى امكانيػػة اتخػػاذ Agencyالتػػأتير)  اإلقتصػػادية كػػاألرض ( والقػػدرة علػػى
القػػرارات واألختاػػارات التػػى مػػ  اػػأن ا أف تػػكتر فػػى حيػػات   ،  حيػػث يصػػاق ميػػزاف القػػوى 

 .  (84) ين ما متكاف ا فى الحياة الخاصة والعامة 

 Violence Basedالعنػف القػا   علػى النػوع اإلجتمػاعى )العنػف الجنػدرى( : 
On Social Gender 

إذا كاف العنف  شكل عاـ هو سلوؾ أو فعػل يتسػ   العدوانيػة ، ويصػدر عػ  طػرؼ     
قد يكوف فػردا أو جماعػة أو طاقػة أو دولػة   ػدؼ اسػتغبلؿ واخضػاع طػرؼ آخػر فػى إطػار 
عبلقػػة قػػوة أيػػر متكاف ػػة اقتصػػاديا واجتماعيػػا وسياسػػيا ، ممػػا يتسػػاب فػػى إحػػداث أضػػرار 

عػػػة أو طاقػػػة اجتماعيػػػة أو دولػػػة أخػػػرى ، فػػػالعنف ماديػػػة أو معنويػػػة أو نفسػػػية لفػػػرد أو جما
الجنػػدرى هػػو : أحػػد أنمػػػاط السػػلوؾ العػػدوانى الػػػ ى ينػػتج عػػ  وجػػػود عبلقػػات قػػوة أيػػػر 
متكاف ة فى إطار نااـ تقسي  العمل  ي  المرأة والرجل داخل األسػرة ، ووفقػا لمػا هػو عليػه 
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ه يمكػػ  تعريػػف العنػػف أى أنػػ .  (85)الناػػاـ االقتصػػادى واالجتمػػاعى السػػا د فػػى المجتمػػع 
الجنػػدرى : أنػػه العنػػف القػػا   علػػى األدوار االجتماعيػػة التػػى يشػػكل ا المجتمػػع  نػػاء علػػى 
الػػدور الايولػػوجى لكػػل مػػ  الجنسػػي  ، معتمػػدا علػػى مناومػػة مػػ  القػػي  والعػػادات والتقاليػػد 
التػػػى تػػػكدى إلػػػى عػػػدـ المسػػػاواة القا مػػػة علػػػى أسػػػاس الجػػػنس الايولػػػوجى ، ويشػػػمل هػػػ ا 

: العنف األسرى ، وأاكاؿ اإلعتداء الجنسى والجسدى ، والممارسات الضارة  المصطلق
 . مثل ختاف اإلناث 

 Violence Against Women  العنف ضد المرأة : 

 عليػهأى فعل عنيف تدفع إليه عصاية الجنس ، ويترتب عليه ، أو يرجق أف يترتػب     
أو الجنسية أو النفسية ،  ما فى ذلػ  ، أذى أو معاناة للمرأة ، سواء م  الناحية الجسمية 

الت ديد  أفعاؿ م  ه ا القايل ، أو القسػر أو الحرمػاف التعسػفى مػ  الحريػة ، سػواء حػدث 
 . (86)ذل  فى الحياة العامة أو الخاصة 

وتعرؼ منامة الصحة العالميػة العنػف ضػد المػرأة  أنػه : اإلسػتعماؿ المتعمػد للقػوة     
قػدرة ، سػواء  الت ديػد أو اإلسػتعماؿ المػادى الفعلػى ، ضػد الػ ات الفيزيقية )المادية( أو ال

أو ضػػد اػػخص آخػػر أو ضػػد مجموعػػة أو مجتمػػع ،  حيػػث يػػكدى إلػػى حػػدوث أو رجحػػاف 
. كمػا أف العنػف  (87)حدوث إصا ة أو موت أو إصا ة نفسية أو سوء المعاملػة أو الحرمػاف 

الرجػل والمػرأة أو أدوار النػػوع ضػد المػرأة لػه خصوصػية ألنػػه مانػى علػى عبلقػة السػػلطة  ػي  
 االجتماعى ، ول ا قد يطل  على العنف ضد المرأة ، العنف القا   على النوع االجتماعى .

 Press Coverage:   التغطية الصحفية

هى التناوؿ الصػحفى لموضػوعات معينػة مػ  خػبلؿ مضػموف الرسػالة الخاصػة   ػ       
حيػػث محتواهػػا ، وأيضػػا الشػػكل الػػ ى  الموضػػوعات ، وطريقػػة تنػػاوؿ وعػػرض الرسػػالة مػػ 

تا ر  ه ه   الرسالة على صػفحات الصػحف . أى أف التغطيػة الصػحفية هػى الطريقػة التػى 
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يت    ا نشر الرسالة م  حيث الشكل والمضموف ، والتى م  اػأن ا تعزيػز القػي  أو رفضػ ا 
 فى المجتمع حسب طريقة عرض ا ،وتناول ا م  خبلؿ الصحف .

 : السا قة تسادسا : الدراسا
نعػػرض فيمػػا يلػػى مجموعػػة مػػ  الدراسػػات التػػى تجمػػع  ػػي  قضػػايا النػػوع االجتمػػاعى ،  

 والعنف المتولد عنه  و ي  اهتماـ االعبلـ  خاصة الصحف      القضايا ، مرتاة زمانيا : 

 ضػػد العنػػف مكافحػػة قػػانوف لسياسػػة تحليػػل:  المػػرأة ضػػد العنػػف ، ألكػػراز سػػينثيا -8
 مكافحة لقانوف تحليل تقدي  إلى الدراسة ( ت دؼ88) (2006) (VAWA) المرأة
 العديػد عػ  الدراسػة وتكشػف ، العػوار يشػو ه مجػاال يمثػل أنه حيث ، المرأة ضد العنف

 النتػا ج وأهػ .  والثقافيػة التعليميػة والخػدمات ، المجتمعية الموارد ونقص ، العقاات م 
 السياسػة فػى اإلصػبلحات قيػادة فػى االجتمػاعيي  األخصػا يي  دور أهمية على التأكيد: 

 ومنامػػى والم نيػػي  األخصػػا يي   ػػي  التعػػاوف وضػػرورة.  الخػػدمات وتحسػػي  االجتماعيػػة
 القضػػاء علػػى والعمػل المػػرأة ضػػد العنػف حالػػة لتحسػي  الج ػػود  ػػ ؿ أجػل مػػ  المجتمػع

  . عليه

 ضػػد العنػػف لقضػػايا الصػػحفية المعالجػػة ، فريخػػة ا ػػو العشػػرى طػػه صػػارى ميػػراؿ -1
 هػػػػ   ت ػػػدؼ( 89()1008)  المصػػػػرية الصػػػحف مػػػػ  لعينػػػة مضػػػػموف تحليػػػل ، الفتػػػاة

 التركيػز مػع ، الفتػاة ضػد العنػف  قضػايا الصػحف اهتمػاـ مػدى علػى التعرؼ إلى الدراسة
 ، ومضػػػػمونا اػػػػكبل الصػػػػحفى التنػػػػاوؿ وكيفيػػػػة ، والختػػػػاف الماكػػػػر الػػػػزواج قضػػػػيتى علػػػػى

 الديموأرافيػػة الخصػػا ص وأهػػ  ، الفتػػاة ضػػد الموجػػه العنػػف صػػور  أهػػ  علػػى والوقػػوؼ
 الدراسػػة صػػحف اهتمػػاـ:  النتػػا ج أهػػ .  العنػػف علػػي   وقػػع البلتػػى للفتيػػات واألسػػرية
 األولػى الصفحات فى( الماكر الزواج – اإلناث ختاف) الفتاة ضد العنف قضايا  معالجة

 كمػا.  الفتػاة ضػد العنف قضايا معالجة فى الوقا ع أو والحقا   األدلة على و اإلعتماد ،
 القضػايا تلػ  فػى فعػاال دورا ل ػا أصػاق الديموأرافيػة المتغيرات أف إلى الدراسة توصلت
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 ، األميػة نسػاة وارتفػاع ، والحضػر الريػف فػى للمػرأة التعليمػى المسػتوى طري  ع  وذل 
 فػى المػرأة علػى عنػف وقػوع إلػى المكدية األسااب أولى م  االقتصادية األسااب أف كما

 . الثقافية والموروتات االجتماعية ألساابا إلى  اإلضافة ، األسرة

 االلكترونيػة الصػحافة فػى االسػرى العنف لقضايا الصحفية المعالجة ، العتاى سارة -3
 علػػى التعػرؼ إلػى الدراسػػة ت ػدؼ( 10()1009)  ايػبلؼ صػػحيفة علػى تحليليػة دراسػة
 هػ وأ اإللكترونيػة إيػبلؼ صػحيفة فػى األسػرى العنػف لقضػايا الصػحفية المعالجػة أاكاؿ

:  النتػا ج وأهػ .  األسػرى العنػف مػ  الحػد فػى مسػاهمت ا ومدى ، والمضامي  المصادر
 اػػاه المعالجػػات فػػى والتنػػوع ، الاػػاهرة مػػ  الحػػد فػػى الدراسػػة صػػحيفة مسػػاهمة ضػػعف
 والوصػػػبلت كالتفاعليػػػة اإللكترونيػػػة الخػػػدمات مػػػ  الكثيػػػر أيػػػاب عػػػ  فضػػػبل ، أا ػػػب

 . إللكترونىا واألرايف المتعددة والوسا ط التشعاية

 التقليديػػة( األدوار)المواقػػف ديناميػػات:  المػػرأة ضػػد العنػػف ، يػػورؾ رو ػػرت ميلنػػدا -4
 الدراسػػة ت ػػدؼ( 18()1009)  االجتمػػاعى المػػاؿ ورأس النوعيػػة  اإلتجاهػػات المتعلقػػة

 المػػاؿ ورأس  ػػالنوع الخاصػػة التقليديػػة( األدوار)المواقػػف  ػػي  العبلقػػة عػػ  الكشػػف إلػػى
 الدراسػة تتضػم  كمػا ، المػرأة ضػد العنف وأعماؿ المجتمعى وىالمست على االجتماعى

  سػػػبلمة يتعلػػ  فيمػػا حمايػػػة كعامػػل االجتمػػاعى المػػاؿ رأس عمػػػل مػػدى عػػ  الكشػػف ،
 تناأ قد للنوع التقليدية واألدوار المواقف انتشار أف:  النتا ج وأه .  دولة 17 فى المرأة

 وأف.  واألسػرى الجسػدى العنػفو  الجنسػى اإلعتداء خاصة المرأة ضد العنف  معدالت
 للنػوع التقليدية واألدوار المواقف ه   ألتار مخفف كعامل االجتماعى الماؿ رأس يعمل

 الجنسػى العنػف انتشػار ومػدى االجتمػاعى المػاؿ رأس  ػي  عكسية عبلقة هناؾ أف أى ،
 . النساء ضد الرجاؿ م  واألسرى والجسدى

تحػوالت االجتماعيػة والثقافيػة وقضػايا جي اف محمود تروت  دوى ، العبلقة  ي  ال -5
النػػػػوع للمػػػػرأة المصػػػػرية : دراسػػػػة حالػػػػة لتطػػػػور قػػػػواني  االحػػػػواؿ الشخصػػػػية فػػػػى مصػػػػر 
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( ت دؼ الدراسة إلى التعرؼ على ماتحصل عليه المرأة مػ  حقػوؽ ، ومػا 11()1080)
يلقى على كاهل ا م  واجاات ، وما تعانيه م  مشػكبلت ، ومحاولػة إيجػاد حلػوؿ وإزالػة 

فة أاكاؿ التمييز النوعى ضدها ، والمشػاركة فػى اتخػاذ القػرار علػى كافػة المسػتويات كا
دوف تمييػػز . وأهػػػ  النتػػا ج : مػػػ  أهػػ  أسػػػااب رفػػع المػػػرأة دعػػوى فػػػى مسػػا ل االحػػػواؿ 
الشخصػػية تمثلػػت أألا ػػا فػػى العنػػف وااليػػ اء واالعتػػداء  الضػػرب ، وال جػػر ، والغياػػة . 

فيػة واالجتماعيػة تحمػل الكثيػر مػ  أوجػه التمييػز النػوعى وأنه مازالت نارة المجتمػع الثقا
 ضد المرأة فى مدى تقاله لرفع المرأة دعوى قضا ية والمطالاة  حقوق ا . 

 االسػرية االجتماعيػة االزمػات وادارة االجتمػاعى ،النػوع حس  الدي  حساـ هايدى -6
 طايعػػة علػػى التعػػرؼ إلػػى الدراسػػة ت ػػدؼ( 13()1081) المنيػػا  مدينػػة ميدانيػػة دراسػػة ،

 مواج ت ا و مس ولية من ا التضرر أو   ا  التأتر االجتماعى النوع وعبلقة األسرية األزمات
 الكيفػى التحليػل على يقـو ال ى ، الحالة دراسة من ج على الدراسة اعتمدت.  وإدارت ا

  اإلنػػػاث وتعػػػرض  األسػػػرة النػػػوعى العمػػػل تقسػػػي   ػػػي  العبلقػػػة كشػػػف:  النتػػػا ج وأهػػػ . 
 كشػف ، األسػرية األزمػات وأنػواع المعاناة أاكاؿ  ي  العبلقة كشف ، األسرية لؤلزمات
 السػػػلطة  ػػػي  العبلقػػػة كشػػػف ، األسػػػرية األزمػػػات ومواج ػػػة النوعيػػػة األدوار  ػػػي  العبلقػػػة
 . األسرية األزمات ومواج ة النوعية

سوزاف هيللوؾ ، التصورات والخارات المتعلقػة  ػالق ر : االختبلفػات علػى أسػاس  -7
( ت دؼ الدراسة إلى تقدي  وصف لتصورات الماحوتي  م  الػ كور 14()1081ع )النو 

واإلناث وخارات   مع الق ر فى ضوء حيات   الشخصية والم نيػة ، وكػ ل  فػى وضػع   
االجتمػاعى واالقتصػػادى والثقػػافى . وذلػ  مػػ  خػػبلؿ اجػػراء مقػا بلت مػػع عشػػر حػػاالت 

وانػاث( . واهػ  النتػا ج : وجػود خاػرات م  العاملي  فى مجاؿ العمل االجتماعى )ذكور 
وتصورات مختلفة  ي  الرجاؿ والنساء ع  الق ر . ك ل  اختبلؼ استجا ات الماحوتي  

 للق ر  اختبلؼ وضع   االجتماعى واعوره   االختبلؼ . 
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  المػػػرأة ضػػػد العنػػػف  شػػػأف التنميػػػة مناػػػورات:  الضػػػرورة صػػػناعة ، ماسػػػوف كػػػوري  -8
 ضػد العنػف مناهضػة استراتيجيات خطا ات تحليل لىإ الدراسة ت دؼ(  15()1083)

 العنػف إلن ػاء الضػرورة  نػاء يػت  كيػف فػى تاحػث كمػا.  الدولية التنمية سياؽ فى المرأة
 مػ  ذلػ  تػ  وقػد.  والسياسػية واالقتصػادية والثقافيػة االجتماعيػة الناحيػة مػ  المرأة ضد

 الخارجيػػة السياسػػة( 8):  العنػػف لمكافحػػة معاصػػرة ماػػادرات لػػثبلث حالػػة دراسػػة خػػبلؿ
 المقتػػػرح الػػدولى والقػػانوفم هػػػيبلرى مػػ هبم تسػػميته تػػػ  مػػا ذلػػ  فػػػى  مػػا ، األمريكيػػة
 حملػة( 3م)العنػف تكلفػةم المسػمى الػدولى الانػ  تقريػر( 1) المرأة ضد العنف لمحار ة
م. للعنػػف ال قػػلم وحمػػبلتم المػػرأة ضػػد العنػػف إن ػػاء أجػػل مػػ  اتحػػدوام المتحػػدة األمػػ 
 والسياسػػات ، المتحػػدة واألمػػ  ، الػػدولى الانػػ  مػػ  كػػل سياسػػات تتسػػ :  جالنتػػا  وأهػػ 

 ويػت  ، التسػيس وعػدـ ، المجػاؿ وضػي  ،  ػالتكنوقراط الغالب فى ، األمريكية الخارجية
 ، األمنيػػة والمخػػاوؼ ، الجديػػد الليارالػػى النمواإلقتصػػادى لصػػالق ملحػػة  طريقػػة تنفيػػ ها
 الػدولى العنػف  مساءلة المطالاة اإلستجا ات حساب على وفعالية امولية أكثر و شكل

 . عاـ  شكل المرأة ضد

 لاػػاهرة المصػػرية السػػينما ية األفػػبلـ معالجػػة ، العراقػػى إ ػػراهي  الفتػػاح عاػػد إيمػػاف -9
)  للفتيػات األمػور أوليػاء معاملػة اتجاهػات علػى وانعكاسات ا المرأة ضد الجسدى العنف

 العنػف قضػية تجػا  السينما ية األفبلـ موقف معرفة إلى الدراسة ت دؼ(  16( )1085
 قػي  مػ  عليػه تنطػوى ومػا ، المضػامي  ونوعيػة ، التناوؿ وأسلوب ، المرأة ضد الجسدى
 والكشػف ، المجتمػع قضػايا خدمػة فػى لػدورها السػينما ممارسػة ومػدى ، وسلاية إيجا ية

 وتػأتير ينماالسػ تعرضػ ا التى الموضوعات ازاء واتجاهات   األمور أولياء اهتماـ درجة ع 
 مضػػموف تحليػػل خػػبلؿ مػػ  وذلػػ .  الفتيػػات معاملػػة نحػػو اتجاهػػات   علػػى اإلهتمػػاـ هػػ ا

 عبلقػػة وجػػود عػػدـ:  النتػػا ج وأهػػ .  1084-1005 سػػنوات لعشػػر السػػينما ية األفػبلـ
 الجسػدى العنػف تتنػاوؿ التػى السػينما ية لؤلفػبلـ األمػور أوليػاء تعرض حج   ي  ارتااطية



 اجمللة العربية لعلم االجتماع 1087 نايري( 88عدد )
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ24ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 حجػ   ػي   عكسػية عبلقة ووجود ، للااهرة اإلجتماعى للواقع ك  إدرا  و ي  المرأة ضد
 .  االجتماعى الواقع فى الااهرة نحو اتجاهات   و ي  لؤلفبلـ األمور أولياء تعرض

( 1085) المصػرية المػرأة تواجه التى التحديات:  األسرى العنف ، إ راهي  ديانا  -80
 خػبلؿ مػ  وأتػار  مصػر فى رىاألس العنف أسااب ع  الاحث إلى الدراسة ت دؼ( 17)

 األسػرى  ػالعنف المتعلقة المختلفة القواني  وفحص ، التاريخى السياؽ فى ظ ور  تعقب
 المجػػالي  فػػى األفػػراد وأفعػػاؿ سػػلوكيات علػػى وأتػػار  المجتمػػع فػػى الػػدي  دور ومعرفػػة ،

 ل العػا أنحػاء جميػع فى منتشرة ظاهرة األسرى العنف أف:  النتا ج وأه .  والخاص العاـ
 العنػف يقػع حيػث ، النسػاء مػ  له حصر ال  عدد الضرر ويلح  ، الثقافات مختلف وفى
 العنػػف وأسػػااب.  الرجػػاؿ مػػ  والانػػات واألخػػوات واألم ػػات الزوجػػات علػػى األسػػرة فػػى

.  واألزواج واألخػوات األ ػاء  طاعػة النسػاء تلػـز التػى المصػرية التقاليػد ، أهم ػا ، عديدة
 العنيػف سػلوك   ياػرروا كػى واإلنجيػل القػرآف ف ػ  سيحيي والم المسلمي   عض ويسىء
 فى الحكومية أير والمنامات النشطاء دور على الدراسة تككد كما.  األسرة فى لئلناث
  الخيػػػارات المصػػػرية المػػػرأة وتوعيػػػة األسػػػرى العنػػػف  شػػػأف الػػػوعى لرفػػػع العمػػػل مواصػػػلة
 يستغرؽ وه ا ، ل ا المكذية العنيفة المواقف م  لتتخلص تتاع ا أف يجب التى المختلفة

 .  المرأة ضد العنف يختفى أف قال وقتا

 ،  ااهرة العنف الجندرى فى إطار :  السا قة جملة الدراسات اهتمت •

 عرض قضية العنف الجسدى ضد المرأة وموقف األفبلـ السينما ية .

الكشػػػف عػػػ  أسػػػااب العنػػػف األسػػػرى ، ودور الػػػدي  وأتػػػار  علػػػى أفعػػػاؿ األفػػػراد فػػػى 
 المجالي  العاـ والخاص .

 تحليل خطا ات استراتيجيات مناهضة العنف ضد المرأة فى سياؽ التنمية الدولية 

 معرفة طايعة األزمات األسرية وعبلقت ا  النوع االجتماعى  التأتر   ا أو التضرر من ا . 
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 ماعى صة  النوع ورأس الماؿ االجتتوضيق العبلقة  ي  المواقف )األدوار(التقليدية الخا

التعػػرؼ علػػى أاػػكاؿ المعالجػػة الصػػحفية لقضػػايا العنػػف األسػػرى فػػى صػػحيفة إيػػبلؼ 
 االلكترونية .

اهتمػػػاـ الصػػػحف  قضػػػايا العنػػػف ضػػػد الفتػػػاة مػػػع التركيػػػز علػػػى قضػػػيتى الػػػزواج الماكػػػر 
 تقدي  تحليل لقانوف مكافحة العنف ضد المرأة . وختاف االناث .

لجندرى داخل األسرة المصرية مػ  خػبلؿ تتاػع  ينما ت ت  ه   الدراسة  ااهرة العنف ا
عبلقػػػات القػػػوى  ػػػي  الجنسػػػي  فػػػى سػػػياق ا الثقػػػافى واالجتمػػػاعى واالقتصػػػادى ، وتحليػػػل 
أسااب ه ا العنف وعوامػل تفاقمػه وانتشػار  فػى ضػوء االتجاهػات النسػوية ، ومعرفػة حجػ  

اج ػػػة هػػػ   اهتمػػػاـ الصػػػحف المصػػػرية اليوميػػػة  تنػػػاوؿ الاػػػاهرة ، ومػػػدى مسػػػاهمت ا فػػػى مو 
 الااهرة ، إيمانا  أهمية االعبلـ فى تشكيل الوعى الثقافى المجتمعى .

 سا عا : اإلطار النارى للدراسة :
جمعت الدراسة  ي  اتجاهي  مػ  اإلتجاهػات الناريػة ال امػة ، األوؿ : هػو االتجػا      
ة عػدـ وهو م  االتجاهات الحديثة فى دراسة المرأة ، وي ػت   مسػأل  Feminismالنسوى 

المسػػاواة النوعيػػة التػػى مػػرت  تػػاري  طويػػل  دايػػة مػػ  القػػرف الثػػام  عشػػر واسػػتمرت للوقػػت 
الحالى ، حيث تطور م  مجرد محاوالت لتغيير الصػي  القانونيػة إلػى ج ػود ممتػدة فػى كػل 
مجػاالت الحيػاة ، فاإلتجػا  النسػوى هػو رحلػػة نضػاؿ مػرت  مراحػل متعػددة و نقػاط تحػػوؿ 

العالميػػة والقوميػة والمحليػػة . أمػا اإلتجػػا  الثػانى : ف ػػو اتجػا  وضػػع هامػة علػػى المسػتويات 
أو )ترتيػب األولويػات ( والػ ى يمثػل نقطػة تحػوؿ هامػة فػى   Agenda   Settingاإلجندة 

الدراسات اإلعئلمية ، م  التركيػز علػى دور وسػا ل اإلعػبلـ فػى تغييػر اإلتجاهػات واألراء ، 
بلـ ، إلػػى التركيػػز علػػى دور وسػػا ل اإلعػػبلـ فػػى ترتيػػب أى الوظيفػػة اإلقناعيػػة لوسػػا ل اإلعػػ

أولويات  القضايا العامة لدى الجم ور ، أى الوظيفػة المعرفيػة . فوسػا ل اإلعػبلـ هػى أكثػر 
م  مرآة للقضايا ، فالجم ور يتعل  الحقا   مما تنقله وتفسر  وسا ل اإلعػبلـ ، ف ػى تمثػل 



 اجمللة العربية لعلم االجتماع 1087 نايري( 88عدد )
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ26ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ث يعتار مكػاف نشػر الوحػدة الصػحفية مػثبل مػ  اإلدراؾ ، وتكوي  األراء تجا  القضايا . حي
 أحد أ رز األمثلة على ه   األجندة . 

 التأصيل العلمى والنارى لمف ـو النوع اإلجتماعى : - 8

( عقػػػب مػػػكتمر  كػػػي   Genderاسػػػتخدـ مصػػػطلق النػػػوع االجتمػػػاعى )الجنػػػدر    
نسػػػانية ـ ، حيػػػث تجػػػاوز اسػػػتعماله منػػػ  ذلػػػ  التػػػاري  حػػػدود مسػػػاحات العلػػػـو اإل8995

واإلجتماعيػػة نحػػو مجػػاالت التنميػػة وحقول ػػا المختلفػػة . و الاحػػث فػػى تػػراث مف ػػـو النػػوع 
االجتمػػػاعى ، نجػػػد أف لػػػه جػػػ ور فػػػى مدرسػػػة م الثقافػػػة والشخصػػػية م حيػػػث أولػػػت هػػػ   
المدرسة أهمية مركزية لدور التنش ة االجتماعية فى صوغ اخصية تقافية تضفى على جميع 

هويػة محػددة . وقػد حاولػت عالمػة األنثرو ولوجيػا الثقافيػة )مارجريػت العناصر المنتميػة ل ػا 
( تطػوير أطروحػة أساسػية كػاف ل ػا عميػ  األتػر فػى تالػور مف ػـو   Margaret Meadميػد 

النوع االجتماعى ، وهى مسألة التمييز  ي  الطايعى والثقافى ، أى الفرؽ  ي  ماهو  يولوجى 
والػػػػ ى يمثػػػػل محػػػػور اخػػػػتبلؼ المجتمعػػػػات ومػػػػاهو مكتسػػػػب فػػػػى الوجػػػػود االجتمػػػػاعى ، 

والثقافػػػػات . وارتاطػػػػت االهتمامػػػػات االنثرو ولوجيػػػػة م لمرجريػػػػت ميػػػػد م فػػػػى هػػػػ ا السػػػػياؽ 
 نضال ا فى صفوؼ الحركة النسوية األمريكية .ولعله كاف لمختلػف الدراسػات التػى قػدمت ا 

(،  Simone de Beauvoir اإلضػافة إلػى ماسػاقت إليػه مػ  أفكػار ) سػيموف دى  وفػوار 
وأيػر ذلػػ  مػ  مختلػػف األفكػار المطػػورة منػ  ن ايػػة السػتينيات ، مػػ   ػال  األتػػر فػى ظ ػػور 

 .( 18)أولى محاوالت التأصيل العلمى والنارى لمف ـو النوع االجتماعى 

ويمكػػ  القػػوؿ أف المف ػػـو ظ ػػر فػػى  داياتػػه لػػدى النسػػويات األمريكيػػات البل ػػى      
إلػى معطػى م الاعػد االجتمػاعىم فػى محصػلة الفػوارؽ أردف م  خبلله لفت نار المختصػي  

 ي  الجنسي  . وكػاف اسػتعماؿ لفػ  م النػوعم مػ  قػال   إاػ ارا لػرفض التحػدى الايولػوجى 
. أى أف ( 19)الضػػمنى الػػ ى يتخفػػى وراء عاػػارات م الجػػنسم أو م الفػػوارؽ  ػػي  الجنسػػي م 

شػػػف الفػػػوارؽ  ػػػي  مصػػػطلق الجنػػػدر ولػػػد فػػػى رحػػػ  الدراسػػػات النسػػػوية ، لي ػػػدؼ إلػػػى تك
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 حقوؽ ت در حيث ، االجتماعى النوع مف ـو الجنسي  ، وأليات التمييز التى استندت على
 المفػػاهي  مػػ  االجتمػػاعى النػػوع مف ػػـو يعتاػػر ولػػ ا ، األخػػر الطػػرؼ لصػػالق الطػػرفي  أحػػد

 . الجنسي   ي  فى المجتمع التمايز أوضاع النقدية لمراجعة

تمػػاعى امتػػدادا وتجػػاوزا لمقولػػة مأدوار الجػػنسم التػػى وقػػد اعتاػػر مف ػػـو النػػوع االج    
 أمثػػاؿ اإلجتمػػاع علػػ  فػػى الوظيفيػػة قامػػت  تطويرهػػا م مارجريػػت ميػػدم و عػػض رواد المدرسػػة

. وتمثػل اإلسػ اـ األ ػرز لمقولػة مأدوار الجػنسم "  Talcott Parsons الرسػونز تػالكوتم
ة  ػالجنس ، وتايان ػا لمػدى تػبلـز فى نزع ا للرداء الطايعى ال ى تلحفت  ػه ال ويػة المرتاطػ

، وهػػػػو مػػػػا  (30)تعريفػػػػات المػػػػ كر والمكنػػػػث  األنسػػػػاؽ الثقافيػػػػة ، و ػػػػالروا ط االجتماعيػػػػة 
اسػػػتوجب ظ ػػػور مف ػػػـو النػػػوع االجتمػػػاعى كمف ػػػـو حػػػاوؿ اسػػػتيعاب المسػػػارات المرتاطػػػة 

  الروا ط  ي  الجنسي  ومختلف ما ينج  عن ا م  هويات متطورة وقا لة للتغيير . 

والجدير  ال كر أف أولػى محػاوالت الضػاط العلمػى لمف ػـو النػوع تمػت عاػر عالمػة     
م التػى صػرحت  ػأف مالجػنسم يمثػل مفػردة  Ann Oakleyاالجتمػاع النسػوية م آف أوكلػى 

تشػػير إلػػى الفػػوارؽ الايولوجيػػة  ػػي  الػػ كر واألنثػػى ، فػػى حػػي  تحمػػل لفاػػةم النػػوعم اإلحالػػة 
، حيػػث يحمػػل النػػوع فػػى دالالتػػه (38)عى للػػ كورى واألنثػػوى للثقافػػة أى التصػػنيف االجتمػػا

اإلجرا يػػة إاػػارة للخصػػا ص والصػػػفات المرتاطػػة  ػػالجنس كمػػا تتػػػرج  عن ػػا وتفرزهػػا تقافػػػة 
 المجتمع وقنواته الخاصة  التنش ة .  

وقػػد كػػاف ل ػػ   الخطػػوة الفكريػػة المتجسػػدة فػػى التمييػػز  ػػي  الجػػنس والنػػوع األتػػر     
عػػ  دراسػػة المػػرأة كموضػػوع  حػػث منفصػػل   اتػػه ، ليتعػػزز  ػػ ل  التوجػػه  الاػػارز فػػى التنحػػى

نحػػو تكثيػػف الاحػػث فػػى دراسػػة العبلقػػات الرا طػػة  ػػي  الجنسػػي  . ورأػػ  أف لفػػ  مالنػػوعم 
يستخدـ أحيانا فى  عض األد يات  منط  واضق ليدؿ على الروا ط اإلنسػانية واالجتماعيػة 

كمرادؼ للفاة   – وعى أو  دوف وعى  –مايستعمل الجامعة  ي  الرجل والمرأة ، فإنه كثيرا 
مامرأةم ، ور مػا يعػود ذلػ   درجػة أساسػية إلػى درجػة الغمػوض التػى مازالػت تكتنػف مف ػـو 
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. رأػػ  ( 31) النػوع، إال أنػػه ياػػل فػػى ناػر الكثيػػري  مف ومػػا علػػى درجػة مػػ  العلميػػة والحياديػػة
ركػػات التػى تعػد  مثا ػة المحػػرؾ ارتااطػه  ػأقبلـ حركػات تحريػر المػػرأة فػى الغػرب ، تلػ  الح

 التاريخى واألساسى ال ى حوؿ األناار تجا  قضايا النساء والنوع االجتماعى .

ولقد ارتاط ه ا المف ـو  الحركات النسػوية منػ  القػرف التاسػع عشػر، وتػراك  حقػل     
معرفى لدراسات وكتا ات فكرية وفلسفية حوؿ وضػع ومكانػة وأدوار المػرأة فػى المجتمػع . 

قد تميزت الموجة األولى م  الحركة النسوية  كون ا حركة اجتماعية وسياسػية ل ػا أهػداؼ ف
اجتماعيػػػػة ، إال أن ػػػػا لػػػػ  تكػػػػ  ذات مضػػػػموف فكػػػػرى أو تقػػػػافى  ػػػػل ركػػػػزت علػػػػى طمػػػػس 
الخصػػا ص األنثويػػة المميػػزة فػػى مقا ػػل تانػػى النمػػوذج الػػ كورى كنمػػوذج حضػػارى لبلنسػػاف 

. وفػػى المقا ػػل تميػػزت الموجػػة الثانيػػة مػػ  الفكػػر )كمحاكػػاة الرجػػاؿ فػػى الملػػاس وأيػػر ( 
النسوى  نضج ا الفكػرى والمعرفػى ، إذ تجػاوزت المطالاػة  المسػاواة مػع الرجػل واالقتػداء 
 ػػػػالنموذج الػػػػ كورى إلػػػػى مرحلػػػػة الاحػػػػث عػػػػ  إطػػػػار ناػػػػرى أعمػػػػ  وأاػػػػمل يكػػػػوف حػػػػامبل 

نىم وفلسػػفته إليػػدولوجيت ا ، وهػػو مػػا تحقػػ  مػػع كتػػاب مسػػيموف دى  وفػػوارم مالجػػنس الثػػا
تقـو على أساس مالمرأة ال تولد امرأة  ل تصاق امرأةم وه   هى مرحلة اللياراليػة األنثويػة ، 
أى اعادة اكتشاؼ ال ات األنثوية  عيدا ع  محاكاة الرجل . أما المرحلػة الثالثػة مػ  الفكػر 

اواة ، النسوى ، فتميزت  كون ا فلسفة نقديػة لمػا  عػد الحداتػة ، تحمػل قػي  العػدؿ والمسػ
وتكػػافك الفػػرص والمحافاػػة علػػى الاي ػػة وتحريػػر الشػػعوب ، وتميػػزت كػػ ل   اػػروز واضػػق 

، وهػػى ن ايػػة مرحلػػة يلخصػػ ا  (33) لخاػػرات المػػرأة وامكانيات ػػا العلميػػة والمعرفيػػة والثقافيػػة
م ييػػر  ورديػػوم فػػى كتا ػػه مال يمنػػة ال كوريػػةم مإف التغيػػر األكاػػر الػػ ى حػػدث هػػو أف ال يمنػػة 

لػ  تعػد  ػاألمر الاػدي ى المفػروغ منػه ، والاػ  أف ذلػ  راجػع إلػى العمػل النقػدى ال كوريػة 
 م.(34)الكاير للحركة النسا ية  

دراسة النػوع فػى تيسػير أجنػدة  حثيػة   Internationalizationوقد ساعد تدويل     
جديدة . فالتركيز الخاص كاف حوؿ الطرؽ التى تجعل النوع يتشكل م  خبلؿ اإلتجاهػات 
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والعمليات والمكسسات ، مثل العولمة  Macro – Societal Trendsجتمعية الكارى  الم
، وال جػػرة ، وسياسػػات الدولػػة . كمػػا أف الاحػػث عاػػر القػػومى حػػوؿ النػػوع أسػػ   فػػى دعػػ  
رؤية الااحثي   أف النوع يقـو  دور أساسى فى التناي  االجتمػاعى : ففػى كػل تقافػة تقرياػا ، 

أساسػية يسػتطيع األفػراد مػ  خبلل ػا تعريػف أنفسػ    اعتاػاره   يمثل اخػتبلؼ النػوع وسػيلة
أاخاصػػػػػا ، وتناػػػػػي  عبلقػػػػػات   االجتماعيػػػػػة ، وترميػػػػػز العمليػػػػػات واألحػػػػػداث االجتماعيػػػػػة 

 .( 35) والطايعية التى ل ا معنى

ومػػ  هنػػا نعػػرؼ أف التػػاري   كشػػفه الثوا ػػت العػػا رة لتػػاري  العبلقػػة  ػػي  مالنػػوعي م     
 ى ال يتوقػػف الرجػػاؿ والنسػػاء عػػ  الخضػػوع لػػه ، والػػ ى يحمل ػػ  علػػى يقضػػى  التمػػايز الػػ

تمييز أنفس    أف يجعلػوا أنفسػ   ذكرانػا أو إناتػا . مػ  هنػا ، يتوجػب علػى التػاري   شػكل 
خػػاص ، التمسػػ   توصػػيف وتحليػػل )إعػػادة( األ نيػػة االجتماعيػػة المكػػررة دا مػػا لماػػادىء 

كما يجب أف نعرؼ أف هيمنة الرجاؿ على النساء .  (36)الرؤية والتقسي  المولدة مللنوعي م
ليست طايعية أو  يولوجيػة ، إنمػا هػى نتػاج  تطػور تػاريخى وتقػافى ، و مػا أف الناػاـ األ ػوى  

 .( 37)كنااـ ، ينا  المجتمع قد تأسس تاريخيا ، فإنه يمك  أف ينت ى  صيرورة تاريخية 

ء األخير مػ  القػرف العشػري  ، ولقد حدتت تغيرات هامة فى نااـ النوع خبلؿ الجز     
حيػػػث أف ممارسػػػات التنشػػػ ة االجتماعيػػػة للجيػػػل الجديػػػد القػػػادـ سػػػوؼ تتكيػػػف للوقػػػا ع 
الجديدة ، فقد أصاحت الحياة األسرية للسيدات والرجاؿ مختلفة  عض الشىء عمػا سػا  
فالسيدات أصاق لدي   قوة التفػاوض أكثػر فػى العبلقػات مػع الرجػاؿ ، كمػا أصػاق متوقعػا 

، أى حػدتت تغيػرات فػى تقسػي  ( 38)الرجاؿ أف يكونوا أكثر اندماجا  األسرة واألطفاؿ م  
 العمل داخل األسرة المعيشية ، وفى فرص السيدات فى مكاف العمل مدفوع األجر . 

وياقػػى مػػ  الم ػػ  هنػػا اإلاػػارة إلػػى واقػػع السػػياؽ العر ػػى ورؤيتػػه للنػػوع االجتمػػاعى ،     
ة واإلسػػػػبلمية ل ػػػػا خصوصػػػػية وتفػػػػرد ، حيػػػػث تراوحػػػػت ردود خاصػػػػة وأف مجتمعاتنػػػػا العر يػػػػ

األفعاؿ والمواقف حوؿ مف ـو النوع االجتماعى فى المنطقة العر ية  ي  الت ليل الماال  فيه 
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حػػوؿ جػػدوا  وأهميتػػه فػػى اسػػتن اض واقػػع المػػرأة واإلنسػػاف فػػى مجتمعاتنػػا العر يػػة ، و ػػي  
وجي  لػػه ونوايػػاه  . وتاعػػا لػػ ل  أتػػار اإلحتػػراز الشػػديد منػػه ، والتشػػكي  فػػى أأػػراض المػػر 

انتشار المف ـو فى  عض الدوؿ العر ية حفياػة  عػض القػوى السياسػية واالجتماعيػة الفاعلػة 
فى المجتمع ، والتى رأت فيه مف وما ممفروضام م  الغرب ، وال يناػع مػ  واقػع احتياجػات 

أر يةم مفروضػة علػى المنطقػة المرأة العر ية ، واعتارت المناداة  المساواة فى النوع مأجندة 
. ورأت  عػض  (39)، أير متناساة مػع خصوصػية السػياؽ الثقػافى للػدوؿ العر يػة واإلسػبلمية 

األصػػوات والقػػوى العر يػػة فػػى مف ػػـو النػػوع االجتمػػاعى هجمػػة علػػى اإلسػػبلـ وعلػػى القػػي  ، 
ة أألب وفود الػدوؿ العر يػة علػى هػ ا المصػطلق عنػد مناقشػ -فى الاداية–حيث تحفات 

مسودة من اج عمل م يكي م ، وتضمنت التحفاات على ما يتعل   الميراث واكل األسػرة 
وهيكل ا . ومع مختلف الج ود الما ولة للتعريف  المف ـو وأ عاد  االجتماعيػة والتنمويػة ، 
فإنػػه قػػد عػػرؼ انتشػػارا واسػػعا فػػى العػػال  العر ػػى فػػى السػػنوات اإلخيػػرة ، وتػػ  تانيػػه مػػ  قاػػل 

لرسمية والمنامػات النسػا ية ، وكػ ل  مػ  قاػل  عػض الاػاحثي  والااحثػات معا  الج ات ا
العاملي  والعػامبلت فػى مجػاؿ المػرأة والتنميػة . وقػد  ػدأت السػاحة الفكريػة العر يػة تشػ د 
مػػكخرا  عػػػض الػػػدعوات المناديػػة إلػػػى ضػػػرورة تجديػػد الفكػػػر واإلرتقػػػاء  أسػػاليب الناػػػر فػػػى 

نمية والنوع االجتماعى نحو فكر أرحب متجاوزا حػدود القضايا المتصلة  مسا ل المرأة والت
 القطيعة المعرفية والتيارات والتوج ات االيديولوجية المختلفة والمتعارضة . 

   االتجاهات النسوية المفسرة للعنف الجندرى : – 1

لعاػػت الحركػػة النسػػوية دورا فػػاعبل ومػػكترا فػػى إتػػارة المناقشػػات والحػػوارات  شػػأف       
نف ضد المرأة م  مناور النوع االجتماعى ، وأس مت تل  الحوارات فى إخراج ظاهرة الع

/ رواد وعمػػل.  اجتماعيػػة كمشػػكلة معالجتػػه إطػػار إلػى فرديػػة مشػػكلة العنػف مػػ  إطػػار كونػػه
را دات ه ا التوجه على تطوير ناريات اجتماعية  شػأف العنػف الػ كورى ضػد النسػاء  عيػدا 
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ؽ إلى ظاهرة عامة ضد النساء فى إطار النااـ ال كورى ع  كونه قضية فردية محدودة النطا
 القا   على استخداـ القوة والعنف فى فرض السيطرة والسيادة . 

ول ػػػ ا فقػػػد تناولػػػت االتجاهػػػات النسػػػوية المختلفػػػة المناومػػػة االجتماعيػػػة للتمػػػايز     
اسػية ذات النوعى  طرؽ مختلفة . وقاػل التعػرض ل ػا نعػرج إلػى النسػوية  اعتاارهػا حركػة سي

أهػػداؼ إجتماعيػػة ، تتمثػػل فػػى حقػػوؽ المػػرأة وإتاػػات ذات ػػا ودورهػػا . فالنسػػوية تعمػػل علػػى 
تفكيػػػ  النمػػػاذج والممارسػػػات التسػػػلطية ، وإعػػػادة االعتاػػػار لآلخػػػر الم مػػػ  والمق ػػػور ، 
والعمل على صياأة ال ويػة وجوهريػة اإلخػتبلؼ ، والاحػث عػ  عمليػة مػ  التطػور واإلرتقػاء 

. ومػ  تػ  يعػد الفكػر  (40) ب ماهو مألوؼ ، وتكدى إلى األكثػر توازنػا وعػدالالمتناأ  ، تقل
النسػػػوى  شػػػكل عػػػاـ مجموعػػػة أنسػػػاؽ ناريػػػة مػػػ  المفػػػاهي  والقضػػػايا والتحلػػػيبلت تصػػػف 

  ا وكيفية اإلستفادة القصوى من ا.وتفسر أوضاع النساء وخارات   ، وسال تحسين ا وتفعيل

علػػػػى أن ػػػا مالناريػػػػة التػػػى تنػػػػادى  مسػػػػاواة فقػػػد عػػػػرؼ معجػػػ  )وياسػػػػتر( النسػػػوية ،   
الجنسي  سياسيا واقتصػاديا وإجتماعيػا ، وتسػعى كحركػة سياسػية إلػى تحقيػ  حقػوؽ المػرأة 
واهتمامات ػػػػا ، وإلػػػػى إزالػػػػة التمييػػػػز الجنسػػػػى الػػػػ ى تعػػػػانى منػػػػه المػػػػرأة ، وتعػػػػرؼ الكنديػػػػة 

عى جمعى تتاعه تورة ضد ملويزتز افم النسوية  أن ا انتزاع وعى فردى فى الاداية ، وم  ت  و 
 . ( 48)موازي  القوى الجنسية والت مي  الكامل للنساء فى لحاات تاريخية معينةم

أمػػا )سػػارة جاماػػل( فقػػد أوردت تعريػػف أكثػػر اػػمولية للنسػػوية ،  أن ػػا مصػػطلق     
يشير إلى كل م  يعتقد أف المرأة تأخ  مكانة أدنى م  الرجل فى المجتمعات التى تضع 

نساء فى تصنيفات اقتصادية ، أو تقافية مختلفة ، وتصر النسوية على أف هػ ا الرجاؿ وال
الال  ليس تا تا أو محتوما ، وأف المرأة تستطيع أف تغير النااـ االجتمػاعى واالقتصػادى 

.  أمػا )مػػارجو  ػػدراف( فتعػػرؼ النسػػوية ،  أن ػػا ( 41)والسياسػى عػػ  طريػػ  العمػػل الجمػػاعى
المػرأة ، ومحػاوالت نػػزع هػ   القيػود ، وتطػوير ناػاـ نػػوعى إدراؾ القيػود المفروضػة علػى 
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أكثػػػر عػػػدال وإنصػػػافا تػػػرتاط  ػػػه أدوار جديػػػدة للنسػػػاء ، وعبلقػػػات جديػػػدة  ػػػي  الرجػػػاؿ 
 ...وتنقس  اإلتجاهات النسوية إلى عدة تيارات هى :( 43) والنساء

 ناقشػت سياسػات التفرقػة الجندريػةLiberal Feminism     النسػوية اللياراليػة : - أ
الرسمية وأير الرسمية فى مجاؿ العمل والموارد اإلقتصادية وفى األسرة ، وأرجعت عدـ 
المسػػاواة إلػػى وضػػع كػػل مػػ  الرجػػل والمػػرأة فػػى المناومػػة اإلجتماعيػػة ، وهػػ ا يعنػػى أف 
أياب المساواة هيكلػى ، ولػيس نا عػا مػ  صػفات اخصػية أو خيػارات األفػراد ،  ػل هػو 

 تانػػى مػػ  ال ػػد الوضػػع لػػى والعػػالمى . ولتصػػحيق هػػ اجػػزء مػػ  ال يكػػل االجتمػػاعى المح
  النػػػػوعى التػػػػوازف أى ، الجنسػػػػي   ػػػػي  التػػػػوازف تحقيػػػػ  إلػػػػى ت ػػػػدؼ هيكليػػػػة سياسػػػػات

Gender Balance (44 ) . 

 األ ػوة أف الراديكاليػة النسػوية تعتاػر Radical Feminism: النسػوية الراديكاليػة  - ب
 النسػػوية الحركػػات تختلػػف و التػػالى ، اإلجتماعيػػة الانػػاءات لف ػػ  الحقيقػػى المفتػػاح هػػى

 أف أى ،(45) مواج تػػػه و طايعػػػة األ ػػػوى الحكػػػ  إلػػػى نارت ػػػا نوعيػػػة  حسػػػب الراديكاليػػػة
 ال كوريػػة القػػي  إلػػى أسػػاا ه ترجػػع الجندريػػة المسػػاواة تػػرى أف أيػػاب الراديكاليػػة النسػػوية

 يجػػب  ػػل ، ةمجديػػ أيػػر النػػوعى التػػوازف مسػػألة ولػػ ل  ، الغر يػػة الثقافػػة علػػى المسػػيطرة
 وخاػػرات تجػػارب علػػى مانيػػا يكػػوف ، وجديػػد مختلػػف مناػػور مػػ  العػػال  مشػػكبلت رؤيػػة

(StandpointTheory)  النارية ه   وتدعى.  النساء
. ويمك  أف نميز  ي  خطي  (46)

فكػػريي  ، األوؿ : يػػرى أف تاعيػػة المػػرأة ناتجػػة عػػ  السػػلطة األ ويػػة ، والثػػانى : يػػرى أف 
مرأة ليس عياا فى حد ذاته وانما  قػدر مػا تضػيفه الثقافػة والمجتمػع التكوي  الايولوجى لل

عليه ، وقد اتخ  ه ا اإلتجػا  مػ  مقولػة )سػيموف دى  وفػوار (م أف المػرأة ال تولػد امػرأة 
  ل تصاق امرأة م انطبلقا ل ا . 

وتشػػػػػػترؾ النسػػػػػػوية  MarxistFeminism:  (الماركسػػػػػػية) اإلاػػػػػػتراكية النسػػػػػػوية - ت
 ا فػى القػوؿ  ػأف جػ ور إخضػاع المػرأة موجػودة فػى  نيػة المجتمػع ، الماركسية مع سا قت
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الػػػ ى ينػػػػتج تمػػػػايزا نوعيػػػا  اإلضػػػػافة إلػػػػى التمييػػػػز الطاقػػػى ، ويصػػػػاق اإلقتصػػػػاد والعا لػػػػة 
مكسستي  اجتماعيتي  متوازيتي  ، كلتاهما تخضع النساء وتسػتغل   ، تػارة كأيػدى عاملػة 

. وتمتػػػد الجػػػ ور الفكريػػػة ل ػػػ ا ( 47)رخيصػػػة ، وتػػػارة كعػػػامبلت  ػػػدوف أجػػػر فػػػى المنػػػزؿ 
( ، التػػى تػػ هب إلػػى أف السػػلطة األ ويػػة قػػد نشػػأت  Engelsاإلتجػػا  إلػػى ناريػػة )إنجلػػز 

اجتماعيػػا مػػع تطػػور ناػػاـ الملكيػػة الخاصػػة ، لػػ ل  تػػرى أف ق ػػر المػػرأة آليػػة مػػ  آليػػات 
وج ػا إلػى النااـ الرأسمالى ، ولقػد رأى )إنجلػز ( أف رفػع الوصػاية عػ  المػرأة مػرتاط  خر 

العمل ، وانضمام ا إلى صفوؼ الاروليتاريا وكفاح ا م  أجل االاػتراكية التػى تحػرر كافػة 
(  ػػارات ميشػػيل) مثلػػت . كمػػا( 48)الطاقػػات والف ػػات التػػى تعػػانى مػػ  الق ػػر واإلضػػط اد

MichelleBarrett ( جرامشػػى) أفكػػار اسػػتخداـ خػػبلؿ مػػ  متقػػدما اتجاهػػاGramsci 
 والزوجيػػة األسػػرية الحيػػاة فضػػا ل قيمػػة إعػػبلء فػػى ديولوجياتااليػػ دور علػػى أكػػدا الػػ ى

 العبلقػػػات تحطػػػي  أف(  ػػػارات) أكػػػدت وقػػػد ، المنػػػزؿ فػػػى المػػػرأة وجػػػود فػػػى واألمومػػػة
 تحويػػػل فػػػى أيضػػػا وضػػػروريا ، المػػػرأة لتحريػػػر ضػػػروريا أمػػػرا أصػػػاق الرأسػػػمالية اإلقتصػػػادية

 .Parenthood (49 ) واأل وية والنوع الجنسية  العبلقات الخاصة األفكار

يلجػأ هػ ا اإلتجػػا  إلػى مػن ج ما عػػد  Postmodernism : الحداتػػة  عػد مػا نسػوية - ث
الحداتة فى تفكي  عملية إنتاج الثقافات لرموز اجتماعية مكونة م  صور وقي  ومفػاهي  

كمف ػػومي  ، و التػػالى  يػػاف كيػػف    ػػدؼ توضػػيق كيػػف يصػػاغ النػػوع اإلجتمػػاعى والجسػػد
، كمػا أف األفػػراد عنػدما يقومػوف  التصػرؼ حسػب التوقعػػات  (50)يمكػ  إعػادة صػياأت ما

لتى يفرض ا النوع االجتماعى ف     ل  يكونوف قد اتخ وا قرارا واعيا م ممارسػة النػوع ا
االجتمػػػاعىم ، وهػػػ    ػػػ   الممارسػػػة يػػػدعموف النػػػوع االجتمػػػاعى كمكسسػػػة اجتماعيػػػة ، 

واع ،  ف ػػ  إذا قػػادروف  فػػى نفػػس الوقػػت كػػانوا يقومػػوف   ػػ ا  شػػكل متعمػػد أو ولكػػن  
 (.58)على ممارسته  شكل مختلف لكى يخلقوا تصنيفا نوعيا جديدا 

ويرى التاري  النسوى ، أف الرجل قد استغل من   داية اإلنسانية الطايعػة الايولوجيػة     
للنسػاء ، ممثلػػة فػى أاػػ ر الحمػػل ورعايػة األطفػػاؿ فػى سػػايل تحديػػد مكػاف تحرك ػػا وفػػرض 
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ع تغيػػر الحيػػاة اإلنسػػانية ، وانت ػػاء عصػػور الصػػيد والقػػنص وأهميػػة القػػوة سػػلطته علي ػػا . ومػػ
العضلية فى الحماية ، واصل المجتمع ناامه القدي  فارضػا علػى النسػاء الحيػاة فػى اإلطػار 
الخػػػاص مػػػع دفػػػع الرجػػػل إلػػػى المجػػػاؿ العػػػاـ . ومػػػع انت ػػػاء ماػػػررات التفػػػاخر  قػػػوة الػػػ كر 

رة الادا يػة لنمػوذج الرجولػة القويػة المتحكمػة . الجسدية ، حاف  المجتمع على تل  الصػو 
وم  هنا تحمل مصطلحات األنوتة وال كورة دال ل خاصػة مػ  المناػور النسػوى ، حيػث ال 
تستخدـ كمجرد إاارات إلى الطايعة الايولوجية ، وإنما تضع ا فى سياؽ تقافى ، يشير إلى 

ة  األدوار المفروضة على النساء ما يترتب على األنوتة الايولوجية م  تاعات اجتماعية خاص
. كما تنتقد النسوية صػياأة نمػوذج األنوتػة  اعتاػار  نقيضػا للػ كورة والرجولػة ،  ػل وتعتػرض 
تمامػػػا علػػػى اعتاػػػار االخػػػتبلؼ الايولػػػوجى عا قػػػا فكريػػػا أو إ ػػػداعيا فػػػى حيػػػاة النسػػػاء مقارنػػػة 

سػػاء علػػى مػػدار  الرجػػاؿ ، حيػػث يػػت  التأكيػػد علػػى دور المجتمعػػات فػػى تقلػػيص فػػرص الن
 . (51)التاري  اإلنسانى ، وتحديد أدواره  فى األعماؿ المنزلية 

وم  هنا تا ر أهمية مإتارة وعىم النساء  ما يتعرض  له مػ  ق ػر فػى سػايل سػعي       
 تعريػف   Gerda Lernerمػ  أجػل التحػرر ، حيػث تقػـو المفكػرة النسػوية )جيػردا ليرنػر( 

وعػى النسػاء  ػأن   ينتمػي   -8تشتمل على عدة مراحل :  مالوعى النسوىم  اعتاار  عملية
أف هػػػ ا الوضػػػع لػػػيس أمػػػرا طايعيػػػا  ػػػل مفروضػػػا علػػػي   مػػػ   -1إلػػػى ف ػػػة تا عػػػة وتانويػػػة ، 

ضػػرورة تضػػام   -3المجتمػػع ، ال  صػػورة اخصػػية  ػػل  شػػكل جمػػاعى  اعتاػػاره  نسػػاء ، 
رؤيػة  ديلػة للناػاـ  العمػل فػى سػايل صػياأة -4النساء للتخلص م  الال  الواقع علي   ، 

 . (53)االجتماعى  ما يضم  للمجتمع رجاله ونسا ه اإلستقبللية وح  تقرير المصير 

 الراديكاليػة النسػوية تعد ، متعددة نسوية اتجاهات م  ، عرضه سا  ما على و ناء •
 ضػدها الممػارس والعنف ، المرأة أوضاع تحليل خبلل ا م  يمك  التى االتجاهات أه  م 
 النسػػػػوية تػػػػرى حيػػػػث..  النػػػػامى العػػػػال  مجتمعػػػػات أو الغر يػػػػة المجتمعػػػػات فػػػػى سػػػػواء ،

 ، األسػػرة داخػػل الق ػػرى الحكػػ  وناػػاـ التػػاريخى الالػػ  مػػ  جػػزء هػػو العنػػف أف الراديكاليػػة
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 عمليػػػة اف عػػػ  فضػػػبل.  النسػػػاء فػػػى وتحكم ػػػ  سػػػيطرت   علػػػى الرجػػػاؿ  ػػػه يحػػػاف  والػػػ ى
 اإلعػبلـ ووسا ل التعليمى والنااـ كاألسرة ، اعلي  القا مة والمكسسات االجتماعية التنش ة

 هػػ ا يصػػاق  حيػػث ، وعػػى دوف واألدوار السػػلوؾ مػػ  معينػػا نمطػػا يػػكدوف األفػػراد تجعػػل ،
 عػ  والاعػد ، للعػال  الماديػة والناػرة ، التنػافس الػ كور يػتعل  إذ ، ل ػويت   مكمػبل السػلوؾ
 تصػػػاق و  ػػػ ا مشػػػاعره ، رع والتعايػػػ ، والطاعػػػة الخضػػػوع فيػػػتعلم  اإلنػػػاث أمػػػا ، العاطفػػػة
 كيػػت) أف حتػى ، متػدف وضػػع فػى النسػاء يضػػع الػ ى المكانػة ناػػاـ أسػاس النوعيػة األدوار
  ػػي  الفػػروؽ أف إلػػى تشػػير ، الراديكاليػػة النسػػوية را ػػدات احػػدى  Kate Millet( ميليػػت

 عػػال  وأف ، الثقافػػة ظػػل فػػى مصػػطنعة فػػروؽ مػػاهى  قػػدر  يولوجيػػة فروقػػا ليسػػت الجنسػػي 
 العامػػة السػػمة فػػإف تػػ  ومػػ  ، الرجػػل جانػػب مػػ  محتمػػل أو حقيقػػى عنػػف مػػ  يعػػانى أةالمػػر 

..  الجنسػي   ػي  المسػاواة أهميػة دعػا   علػى قا مة أصاحت ، الراديكالى النسوى للتناير
 علػػى القػػا   العنػػف ظػػاهرة لواقػػع تشخيصػػا لنػػا قػػدمت قػػد الراديكاليػػة النسػػوية كانػػت وإذا

 مػػ  الاػػاهرة ل ػػ   الحلػػوؿ عػػرض فػػى تسػػاه  اللياراليػػة نسػػويةال أف إال ، االجتمػػاعى النػػوع
 يحصػػػل التػػى المكانػػػة نفػػس المػػػرأة إلعطػػاء االجتمػػػاعى اإلصػػبلح  ضػػػرورة المنػػاداة خػػبلؿ
 اللياراليػة النسػوية را دات احدى Betty Friedan( فريداف  يتى) رأت فقد ، الرجل علي ا

.  للعمل والخروج للتعلي  المرأة أماـ الفرص زيادة هو الايت قيود م  للخروج السايل أف ،
 االقتصػادى والتمكػي  المسػاواة إلى ت دؼ التى ، القوة نسوية تعتن  أف المرأة على أنه أى
 الػػرأ  وعلػػى.  األهػػداؼ هػػ   تحقيػػ  أجػػل مػػ  والفػػردى الجمػػاعى  العمػػل البلزمػػة والثقػة ،

 تغييرهػػػا إمكانيػػػة يػػػروف يي النسػػػو  أف إال ، الثقافػػػة فػػػى متأصػػػلة هػػػ   النوعيػػػة األدوار أف مػػػ 
 الفػرد يتلقا  اجتماعى تدريب عملية خبلؿ م  وذل  ، الاشر وضع م  هى مادامت جميعا
 ضػد التحيػز اسػتمرار اػأن ا مػ  التػى النمطية األدوار تحدى خبلؿ م  وأيضا ، طفولته من 

 . المرأة

عػػة مفػػاهي  ومػػ  تػػ  ، فػػإف النجػػاح الكايػػر الػػ ى احرزتػػه الحركػػة النسػػوية تمثػػل فػػى زعز 
األنوتػػػة ، وموقػػػع المػػػرأة داخػػػل التركياػػػة االجتماعيػػػة . أى أن ػػػا خلخلػػػت الموقػػػع الػػػ كورى 
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اجتماعيػػا وتقافيػػا ، ودعػػت إلػػى إعػػادة الناػػر فػػى أسػػس التنشػػ ة االجتماعيػػة وتوزيػػع األدوار 
وناػػاـ التمثػػيبلت . و نػػاء علػػى ذلػػ   ػػات مػػ  الضػػرورى إعػػادة الناػػر فػػى مف ػػـو الػػ كورة 

ل ا ، والعمػػل علػػى تحليػػل ال ويػػة الجندريػػة ، وتفكيػػ   نيػػة الػػ كورة الم يمنػػة وطريقػػة تشػػك
 .( 54)وعبلقت ا  كل المكسسات التى تدعم ا ، وتاارؾ العنف الصادر من ا 

 ماهية النوع االجتماعى .. وأه  أدوار  :  -3

   ػػرز مف ػػـو النػػوع االجتمػػاعى وطرحتػػه العلػػـو االجتماعيػػة عمومػػا ، للتمييػػز  ينػػه و ػػي   
والػ ى يشػير إلػى الفػروؽ الايولوجيػة والطايعيػة المحػددة التػى تميػػز   Sexمف ػـو الجػنس 

الرجل ع  المرأة ، والتى ال يمكػ  أف تتغيػر حتػى وإف تغيػرت الثقافػات ، أو تغيػر الزمػاف و 
. أما األدوار االجتماعية المرتاطة  مف ـو األنوتة والػ كورة فػى مجتمػع معػي  ،  (55)المكاف 
لة للتغير مع تطور المجتمع نفسه . ويعد مقاؿ ) كانديس ويست ،  ودوف زيمرماف ف ى قا 

Candace West & Don Zimmerman  الشػػػ ير م فعػػػل النػػػوع االجتمػػػاعىم )
(Doing Gender )8987  م  أه  األعماؿ التػى تناولػت مف ػـو النػوع االجتمػاعى

أو سمة يحمل ا اإلنسػاف ،  التحليل . وخلص إلى أف النوع االجتماعى ليس صفة اخصية 
وإنما هو مف ـو تقافى نساى ، وهو فعل يقـو  ه اإلنساف ع  وعى تاـ ، وع  إدراؾ مسػا  
لما يعد سلوكا أنثويا أو ذكوريػا مقاػوال . إال أف مػا يعػد سػلوكا ممقاػوالم يختلػف مػ  مجتمػع 

اطػػػة  األنوتػػػة يخػػر ، ومػػػ  زمػػػ  يخػػر ، وهػػػ ا يعنػػػى  الضػػرورة أف األدوار االجتماعيػػػة المرت
وال كورة هى م  إفراز المجتمع والثقافة ، وليست طايعيػة  يولوجيػة ، ومػ  تػ  ف ػى ليسػت 

. وإذا كػػػػاف الجػػػػنس يتصػػػػف  أنػػػػه عنصػػػػرا تا تػػػػا ال يتغيػػػػر )أى أف اإلختبلفػػػػات ( 56) أ ديػػػػة
ة الايولوجية  ي  الرجل والمرأة تتس   الجارية واإلستاتيكية( ، فػإف الػدور وال ويػة اإلجتماعيػ

هى عناصر قا لة للتغير)ديناميكية( م  خبلؿ عملية التنش ة االجتماعية التى تادأ من  اليػـو 
األوؿ فى حياة المولود ، وتستمر معه ، وتكتر أى  الطرؽ التى يتخ ها األوالد والانات فػى 
تفكيره  وتصرفات   وسلوكيات   ، كما تنعكس على األدوار والوظػا ف التػى يػت  تشػجيع   
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لقيػػاـ   ػػا عنػػد النضػػج ، كمػػا أن ػػا تتػػأتر أيضػػا  واسػػطة اإلنطاػػاع العػػاـ المكػػوف لػػدى علػػى ا
المجتمع ، والصور التقليدية النمطيػة عػ  المػرأة ، والصػورة اإلعبلميػة عػ  المػرأة والرجػل ، 

. وإذا كػاف النػوع االجتمػاعى هػو  (57) حيث تختلف م  مجتمع يخػر ، ومػ  تقافػة يخػرى
كالطاقػػػة ،   –د مركػػػز الفػػػرد فػػى المجتمػػػع ، ف نػػػاؾ عوامػػػل أخػػػرى أحػػد العوامػػػل التػػػى تحػػػد

فات هػ   وضػع تتداخل مع النػوع ، وتحػدد مجموعػة التصػني –واإلتنية أو العرؽ ، والثقافة 
قا مػػة  ػػ ات ا ، ألنػػه  )*( كمػػا يعػػد النػػوع االجتمػػاعى مكسسػػة اجتماعيػػة  الفػػرد فػػى المجتمػػع. 

لتفػػػاعبلت المجتمعيػػػة اليوميػػػة تمامػػػا كأيػػػة يضػػػع أنمػػػاط سػػػلوؾ متوقعػػػة لؤلفػػػراد ، ويحػػػدد ا
مكسسة اجتماعية أخر ى فى المجتمع كالثقافة مثبل ، وهو فى نفس الوقػت متأصػل داخػل 

 جميع المكسسات اإلجتماعية الر يسية ، كاالقتصاد واألسرة والسياسة والثقافة .

اينػػات وإذا كػػاف النػػوع هػػو ) نسػػ  مػػ  الممارسػػات اإلجتماعيػػة ( ف ػػ ا النسػػ  يخلػػ  تا
النوع ، ويحاف  علي ا ويعمل علػى تناػي  عبلقػات البلمسػاواة علػى أسػاس هػ   التااينػاتم 

: أف اوال ( 59). ويمك  القوؿ  أف هنػاؾ تػبلث سػمات هامػة لتوضػيق ماهيػة النػوع هػى  (58)
 النوع عملية  قدر ماهو فى حالة تا تة ، أى أف النوع ينتج ويعاد انتاجه  صورة مستمرة . 

أف النوع ليس مجرد خاصية ترتاط  األفراد ،  ل أنػه يحػدث علػى كػل مسػتويات  : تانيا
 .  MultilevelPhenomenaالاناء االجتماعى ، أى  أف النوع ظاهرة متعددة المستويات 

: أف النػوع يعػد أحػد ماػادىء التناػي  اإلجتمػاعى ، ولػه أهميػة فػى تناػي  عبلقػات تالثا 
االجتمػػػػاعى ، فيػػػػرتاط توزيػػػع األدوار فػػػػى المجتمعػػػػات  أمػػػػا عػػػػ  أدوار النػػػوع البلمسػػػاواة .

 ثقافػػات تلػػ  المجتمعػػات و طايعت ػػا ، واألنشػػطة والسػػلوكيات المرتاطػػة  ػػالمرأة والرجػػل ، 
ففى  عض الثقافات مقاوؿ أف يقـو األب  دور األـ فى رعاية األوالد وتر يت   ، وقد تكػوف 

  الرجػػل والمػػرأة  ػػي  الػػدور اإلنجػػا ى المػػرأة هػػى المعيػػل لؤلسػػرة . وتتػػوزع األدوار لكػػل مػػ
 والدور اإلنتاجى والدور المجتمعى ..



 اجمللة العربية لعلم االجتماع 1087 نايري( 88عدد )
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ38ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

، هػػو الػػدور المتعلػػ   اإلنجػػاب ورعايػػة األسػػرة والمنػػزؿ واأل نػػاء ، أمػػا  فالػػدور اإلنجػػا ى
، فيعاػػر عػػ  القيػاـ  نشػػاط اقتصػػادى سػػواء إنتػاجى أـ خػػدمى مقا ػػل أجػػر ،  الػدور اإلنتػػاجى

ة مػػ  مناػػور النػػوع االجتمػػاعى قضػػية عمل ػػا أيػػر المػػأجور ، ويوضػػق الػػدور اإلنتػػاجى للمػػرأ
ال ى ي م  ج ودها داخل األسرة وخارج ا فى األعماؿ أير المأجورة سػواء فػى األنشػطة 

  الػدور المجتمعػىالزراعية أو فى المشروعات التجارية الخاصة المملوكػة لؤلسػرة . ويقصػد 
مػع ، أى نشػاطات تقػـو   ػا النسػاء ، العمل التطوعى ال ى يسػ   فػى خدمػة وتنميػة المجت

 التنايمات فى المشاركة مثل األجر ،  مدفوعة أير ماتكوف وأالاا ، المجتمع مستوى على
التطوعية أو أعماؿ خدمػة المجتمػع المحلػى ،  األعماؿ فى والمشاركة ، والسياسية الثقافية

 . (60)ور وأالاا ما يرفض المجتمع اإلعتراؼ  قدرة المرأة على ممارسة ه ا الد

ولك  م  المبلح  أنه أالاا ، ما يقـو كل م  الرجاؿ والنسػاء  ػاألدوار االجتماعيػة     
،  ينما تنمط األدوار السياسية واإلنتاجية كػأدوار ذكوريػة ، وفػى المقا ػل تعتاػر المسػ وليات 

عتاػػػار العا ليػػة أدوارا نسػػا ية . و ػػرأ  أهميػػػة الػػدور اإلنجػػا ى كقيمػػة إال أنػػػه لػػ  يعػػط لػػه اإل
 واألهمية كاألعماؿ المدرة للدخل . 

 :النوع االجتماعى والتنمية  -4

( فػػػى تقريػػػر  السػػػنوى لعػػػاـ  U.N.D.Pيعػػػرؼ  رنػػػامج األمػػػ  المتحػػػدة اإلنمػػػا ى )     
(  أن ا م عملية توضع فػى (Sustainable Developmentمالتنمية المستدامةم    8991

ارية والزراعية والصناعية وسياسات الطاقػة علػى إطارها السياسات االقتصادية والمالية والتج
م . ومػع (68)نحو يفضى إلى تنمية ل ا أتر  اؽ م  النواحى اإلقتصادية واالجتماعية والاي يػة 

ذلػػ  فالتنميػػة لػػيس مجػػػرد قنػػاة لتػػوفير الخػػدمات المناسػػػاة ،  ػػل تتطلػػب أيضػػا المشػػػاركة 
مشػاركة الفاعلػة للمػرأة تػرتاط ارتااطػا اإليجا ية لجميع أفراد المجتمع ) رجػاال ونسػاء( . وال

وتيقػػا  وضػػع ا االقتصػػادى واالجتمػػاعى ، و ػػنمط القيػػود الثقافيػػة ، وأيرهػػا التػػى تعوق ػػا عػػ  
. وقد أصاق م  المككد أف تحقي  التنميػة المسػتدامة  (61) القياـ  دور  ناء فى ه ا المجاؿ
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قصاء المرأة مػ  التنميػة أو يتع ر دوف مشاركة المرأة على مختلف المستويات ، حيث أف إ
ت ميشػػػ ا ال يتػػػرؾ أتػػػارا سػػػلاية علػػػى المػػػرأة فحسػػػب . ومػػػ  تػػػ  فػػػإف تنميػػػة الػػػوعى  ػػػالنوع 

 االجتماعى وأهليته يمثل قاطرة هامة فى دع  مسيرة التنمية المطلو ة .  

ولقد ظ ر فػى منتصػف السػاعينيات  عػد جديػد فػى المجػاؿ األكػاديمى يركػز علػى      
( تناوؿ ه ا  " Gender and Development "GAD)جتماعى والتنمية دراسة النوع اال

الاعػػد المػػرأة  وصػػف ا عامػػػل فاعػػل فػػى تنميػػػة المجتمػػع ، علػػى عكػػػس مناػػور )المػػرأة فػػػى 
( الػػ ى تعامػػل مػػع المػػرأة  وصػػف ا  "Women In Development "WIDالتنميػػة( ) 

 Women Andوالتنميػػة ( )متلقيػػا لاػػرامج التنميػػة وسياسػػت ا ، وكػػ ل  مناػػور ) المػػرأة 
Development "WAD"  )   والػ ى يعتاػر المػرأة مدمجػة سػا قا فػى عمليػة التنميػة لكػ

. .. ومػػ  أهػػ  اسػػ امات الاعػػد الجديػػد ، أنػػه ميػػز وفصػػل فػػى ( 63)ادماج ػػا لػػيس متسػػاويا 
 : (64)مجاؿ التنمية ما  ي  

 اإلحتياجات النوعية العمليػة (Practical Gender Needs  )  التػى تشػير إلػى : و
األاياء التى تحتاج ا المرأة لكى تحس  ظروؼ المعيشػة )مثػل : تػوفير الميػا  والغػ اء 
والكسػػاء والرعايػػة الصػػحية والتػػةظيف .. الػػ ( داخػػل إطػػار عبلقػػات النػػوع االجتمػػاعى 
الموجػػود  الفعػػل . ويمكػػ  تلايػػة هػػ   اإلحتياجػػات العمليػػة فػػى المػػدى القصػػير ، ودوف 

تشريعات جديدة أو إحداث تغييرات فى اجاهػات وتقافػة المجتمػع  الحاجة إلستصدار
. 

 إلحتياجػات النوعيػة اإلسػتراتيجية ا (Strategic Gender Needs ) فتشػير إلػى :
كل ما مػ  اػأنه أف يمكػ  المػرأة مػ  دخػوؿ مجػاالت جديػدة ، وتغييػر عبلقػات القػوة 

اواة فػػػى األجػػػر ، فػػػى المجتمػػػع ..وهػػػ   اإلحتياجػػػات مثػػػل الحقػػػوؽ القانونيػػػة والمسػػػ
وتحكػػ  المػػرأة فػػى جسػػدها . إال أف تلايػػة تلػػ   اإلحتياجػػات تكػػوف أكثػػر تعقيػػدا عػػ  
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سا قت ا ، وتحتاج لمدى زمنى أطوؿ ، وقد تحتاج إلحػداث تغييػرات فػى ايػديولوجيات 
 المجتمع وتقافته ، وقد يتطلب األمر استصدار تشريعات وقواني  جديدة .

االجتمػاعى ضػم  التيػار الر يسػى للتنميػة ،  أن ػا عمليػة  وتعرؼ عملية إدمػاج النػوع    
ر ط قدرات المرأة  مساهمات ا فى قضايا التنمية الكايرة ، كالسػكاف والاي ػة ، الفقػر ، اػق 
الغػػ اء ، الطاقػػة .. وأيرهػػا . وفػػى إطػػار عمليػػة الػػدمج هػػ   ظ ػػرت أ عػػاد كثيػػرة من ػػا ،  عػػد 

والػػ ى ي ػػدؼ إلػػى معالجػػة مشػػاكل تضػػرر (    Welfare Approach) المػػرأة والرفاهيػػة
المػػرأة وتالم ػػا وضػػعف إمكانيات ػػا ، مػػ  حيػػث الحصػػوؿ علػػى متطلاػػات الحيػػاة األساسػػية 

( والػ ى ركػز  Control & Access)  السػيطرة والعدالػة فػى التوزيػعمقارنة  الرجػل ، و عػد 
لثبلتػػة )الػػػدور علػػى تبلتيػػة ، المسػػاواة والتنميػػة والسػػبلـ ، وانصػػاف ا حتػػى تػػكدى أدوارهػػا ا

( وال ى ي دؼ  Participation)  المشاركة اإلنجا ى ، واإلنتاجى ، والمجتمعى ( ، و عد
إلػػى المشػػاركة الكاملػػة للمػػرأة مػػع الرجػػل فػػى جميػػع أنشػػطة التنميػػة ، و خاصػػة المجػػاالت 

وهػػػو أحػػػدث المنػػػػاهج  ( Empowerment)  التمكػػػػي االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة ، و عػػػد 
دمػػػاج المػػػرأة فػػػى التنميػػػة ، وي ػػدؼ إلػػػى تغييػػػر العبلقػػػات النوعيػػػة داخػػػل المسػػتخدمة فػػػى إ

األسػػرة والمجتمػػع ، مػػ  خػػبلؿ رفػػع مسػػتوى الػػوعى وتغييػػر الواقػػع ، وتعزيػػز قػػدرات المػػرأة 
 .  (65)القيادية واإلدارية فى إتخاذ القرار والتخطيط والتنفي  

والرجػل ، يحتػاج إلػى التعػرؼ وم  المككد أف ضماف تحقي  إزالة التمييز  ي  المرأة     
علػػى الممارسػػات والمعتقػػدات االجتماعيػػة السػػلاية التػػى تػػكدى إلػػى تشػػجيع التمييػػز . ومػػ  

 أه  تل  الممارسات : 

: تعتار ممارسة قديمة فى جميع المجتمعات ، حيث يعد الرجل داخل  لسيطرة األ ويةا
ارات . وفػى نطػاؽ خػارج األسرة األب الروحى الم يم  ، والمسيطر على الموارد والقر 

األسرة ، الرجل دا ما حا ز على المناصب اإلدارية والشرعية والتنفي ية ، وهو دا ما له 
نصيب أكار فى فرص التعلي  والتوظيف والتدريب والثروة . وه ا النمط أصاق متوارتػا 
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ومسيطرا علػى نوعيػة ومسػتوى مشػاركة المػرأة ، حيػث هنػاؾ تفرقػة فػى التر يػة والتنشػ ة 
االجتماعية لكل م  الولد والانت ، فكل من ما م يػأ للقيػاـ  ػدور محػدد ومخصػص لػه 
. فإذا كانت التنش ة االجتماعية هى مدمج الفرد فػى الجماعػة وفػ  أعراف ػا ومعتقػدات ا 
وأنمػػاط سػػلوك ا م ف ػػى  مثا ػػة والدة اجتماعيػػة تانيػػة أو تأصػػيل تقػػافى . وفػػى المجتمػػع 

 ة االجتماعيػة للػػ كور عػػ  اإلنػػاث ممػا يفضػػى إلػػى زيػػادة العر ػى ، تختلػػف عمليػػة التنشػػ
حػػدة التمػػايزات  ػػي  الجنسػػي  ، ويعمػػ  مػػ  هػػ   التمػػايزات الطػػا ع ماأل ػػوىم لؤلسػػرة 
العر ية ، وما يتس   ه م  عبلقػات السػلطة والخضػوع ، وتسػلط الرجػاؿ علػى النسػاء . 

. والاػ  أف كػل مما يدع  صػورة المخلػوؽ الضػعيف الػ ى يحتػاج إلػى الوصػاية عليػه 
 ذل  يساه  فى إنتاج صورة ذهنية ، ووضعية متدنية للمرأة فى المجتمع .

: مػػػ  هػػػ   الممارسػػػات المرتاطػػػة  العػػػادات االجتماعيػػػة والثقافػػػات  العػػػادات والتقاليػػػد
القديمػػة مثػػل : الزجػػر واإلضػػط اد )يشػػمل الضػػرب واإلسػػاءة( ، الحرمػػاف مػػ  التعلػػي  

والسياسػػية ، عػػدـ اإلهتمػػاـ مػػ  جانػػب األسػػرة لتحقيػػ  والعمػػل واألنشػػطة االجتماعيػػة 
ذات المػػػرأة واسػػػتقبلل ا  ػػػدال مػػػ  إعتمادهػػػا علػػػى الرجػػػل سػػػواء األخ أو الػػػزوج ماديػػػا 
ومعنويػػػا وتقافيػػػا ، ناػػػرة الرجػػػل للمػػػرأة وفقػػػا لئلعتقػػػاد السػػػا د  ػػػأف المػػػرأة ليسػػػت ل ػػػا 

  والقياـ  العمػل كمػا هػو اتخاذ القرار السلي م  تمكن ا التى والفكرية القدرات ال هنية
مطلوب ، العادات الضارة مثل انخفاض س  الػزواج أو الختػاف . كػل هػ   الممارسػات 
تػػكتر علػػى صػػحة المػػرأة جسػػمانيا ونفسػػيا فضػػبل عػػ  حرمان ػػا اقتصػػاديا واجتماعيػػا ممػػا 

 يقلل م  تحقي  ال ات والمشاركة المطلو ة .

يتػيق فرصػا متسػاوية لكػل مػ  المػرأة وم  تػ  فػإف األخػ   مناػور النػوع االجتمػاعى     
والرجل للمشاركة فى عملية التنمية  دءا م  تحديد اإلحتياجات وترتيب األولويػات ، حتػى 
متا عػػة التنفيػػ  وتقيػػي  نتػػا ج مشػػروعات التنميػػة ، ممػػا يػػكدى إلػػى الشػػعور  الرضػػا واإلنتمػػاء 

تػرتاط  ػالواقع المجتمعػى ، حيث توجد عقاات ( 66)والرأاة فى المزيد م  المشاركة الفعالة 
للمرأة ، وتحد ه   العقاات م  قػدرة المػرأة علػى اإلسػتفادة مػ  التنميػة والمشػاركة الفعالػة 
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في ا . وإختبلؼ النوع ينتج عنه إختبلؼ فى إهتمامػات وأولويػات كػل مػ  المػرأة والرجػل ، 
ألخػ   مناػور مما يككد أهمية مراعاة احتياجات النساء والرجاؿ على حد سواء ، لػ ا فػإف ا

النػػوع االجتمػػاعى سػػوؼ يػػكدى إلػػى تحقيػػ  أوضػػاع إجتماعيػػة أفضػػل فػػى كافػػة المجػػاالت ، 
حيػػث يعمػػػل علػػى التأكػػػد مػػ  وصػػػوؿ عوا ػػد التنميػػػة إلػػى الف ػػػات المسػػت دفة مػػػ  الرجػػػاؿ 

 والنساء . وم  هنا تتعدد أهداؼ إدماج النوع االجتماعى فى سياؽ التنمية إلى : 

 ػػػي  النسػػػاء والرجػػػاؿ فيمػػػا يخػػػتص  إحتياجػػػات النػػػوع تقلػػػيص الفجػػػوات النوعيػػػة  -
 االجتماعى سواء العملية أو اإلستراتيجية .

تحقيػ  المسػاواة  ػي  النسػػاء والرجػاؿ فػى مجػػاؿ المشػاركة السياسػية واالجتماعيػػة  -
واالقتصادية والثقافية  وجػه عػاـ ، ومػا يػرتاط   ػا مػ  قػدرات الزمػة لتحقيػ  نجػاح 

 ية فى مجاالت التعلي  والصحة والتدريب .تل  المشاركة و صورة أساس

 إلغاء كافة أاكاؿ التمييز ضد المرأة والتى تعوق ا فى مجاؿ القدرات أو الفرص .  -

وضػػػع ناػػػاـ كػػػفء للمتا عػػػة والتقيػػػي  ، ومػػػ  تػػػ  تقيػػػي  األداء أوال  ػػػأوؿ لتحقيػػػ   -
 األهداؼ والغايات األساسية . 

 :  العنف الجندرى  .. أنواعه ومستوياته -5

تككد الوتا   أف العنف الجندرى م  المشاكل الواسعة اإلنتشار فيمػا يخػص حقػوؽ     
اإلنساف الدولية والصحة العامة ، كما أنه يعد م  المشػاكل اإلجتماعيػة التػى تقػع فػى دا ػرة 
الصػػمت ، ممػػا يعنػػى أف مػػا ينشػػر مػػ  إحصػػاءات ال يمثػػل  ػػأى حػػاؿ مػػ  األحػػواؿ حجػػ  

ـ اجتمػػاعى ذو تراتػػب هرمػػى اػػكلته عبلقػػات ال يمنػػة الاػػاهرة الفعلػػى . حيػػث أف أى ناػػا
والتاعية يخل  مواقف معينة للخضوع يمك  أف يعمل التا عوف داخل ا  شػكل مشػروع . أمػا 
مواقػػػف الخضػػػوع ، فحالمػػػا يػػػدرك ا قاطنوهػػػا إدراكػػػا واعيػػػا   اتػػػه ، فػػػيمك  أف تغػػػدو وقػػػد 

.    ( 67) الػراه  لعبلقػات القػوة تحولت إلى مواقع للمقاومة ، مواقع أكثر فاعلية فػى التناػي  
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إف صػمت المػػرأة الخانعػػة ال يضػػرب  جػػ ور  فقػػط فػػى الرضػػا  العاوديػػة  ػػل فػػى عجزهػػا عػػ  
صياأة الال  الواقع علي ا فى إطار مفاهي  . ما تحتاج إليه المرأة الخانعة هو إطار تصورى 

. ( 68)  مطامح ػا ، ولغة قادرة على اإلفصاح عػ  األذى الواقػع علي ػا وعػ  احتياجات ػا وعػ
وعلػػى الػػرأ  مػػ  الاحػػوث التػػى أجريػػت حػػوؿ هػػ   المشػػكلة فػػى معاػػ  الالػػداف ، إال أف 
الايانات المتاحة تعطى تقديرات تقرياية لمعدؿ انتشار العنف القا   علػى النػوع االجتمػاعى 
 فى العال  . وم  الجدير  ال كر أننا ال نستطيع معرفة سوى عدد األفػراد الػ ي  يالغػوف عػ 
حوادث العنف الجندرى ، وليس كل ال ي  تعرضوا ل ػ ا العنػف . لػ ا فمػ  الصػعب للغايػة 
معرفة معدؿ انتشار ه ا النوع م  العنف نارا لطايعته الخفيػة وألف الكثيػر مػ  حوادتػه تمػر 
دوف اإل بلغ عن ا . وم  الصػعب مناقشػة هػ ا النػوع مػ  العنػف فػى سػياقات معينػة  سػاب 

 صمة العار المرتاطة   ا . العوامل الثقافية وو 

و ػػػرأ  انتشػػػار ظػػػاهرة العنػػػف الجنػػػدرى فػػػى مجتمعاتنػػػا العر يػػػة إال أف المػػػرأة أكثػػػر     
تعرضا ل  ا العنف م  الرجل فى جميع مراحل حيات ا . مما يشكل ظػاهرة متجػ رة  شػكل  

ي  كاير فػى العبلقػات السػلطوية القا مػة علػى النػوع االجتمػاعى وفػى الحيػاة الجنسػية وتكػو 
ال ويػػة ال اتيػػة . وكػػ ل  هيكلػػة األ نيػػة االجتماعيػػة )األسػػرة والمدرسػػة مػػثبل ( وينػػتج هػػ ا 
العنػػف عػػ  عػػدـ التػػوازف فػػى عبلقػػات السػػلطة  ػػي  الرجػػل والمػػرأة . ويكػػوف العنػػف موج ػػا 
مااارة ضد المرأة ألن ا امرأة أو أنه يمػس المػرأة  صػفة متفاوتػة ويتضػم  أيضػا الممارسػات 

سػػمية والجنسػػية ) الت ديػػد ، التعػػ يب ، اإلأتصػػاب ، الحرمػػاف مػػ  الحريػػة النفسػػية ، الج
داخل األسرة وخارج ا ( وقػد يتضػم  أيضػا الممارسػات التػى تقودهػا الدولػة أو الجماعػات 

 . المرأة ضد العنف السياسية ، وأيضا العفو ع  مرتكاى

والعدالػة مقارنػة وقد أرجػع الفكػر االجتمػاعى الحػديث عػدـ تمتػع المػرأة  المسػاواة     
: على محدودية حركة المرأة وضي  المساحات أو ال ػوام   أوال ما يتمتع  ه الرجل إلى : 

:  حكػ  محدوديػػة الحركػػات  وتانيػػاالمعطػاة ل ػػا مػػ  قاػل كثيػػر مػػ  المجتمعػات اإلنسػػانية ، 
لتغيرات االجتماعية والثقافية ذات العبلقة  المرأة وحريت ا وحقوق ػا ومكانات ػا وأدوارهػا ، فػا
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االجتماعية والثقافية لػ  تكػ  فاعلػة  شػكل واضػق لكون ػا لػ  تمػس جػوهر اإلاػكالية التػى 
تعػػانى من ػػا المػػرأة ، وإف مسػػت ا فػػإف ذلػػ  لػػ  يكػػ  إال مسػػا محػػدودا ،  حيػػث لػػ  يسػػ   
 تغيير أوضاع ا  شكل جوهرى إلػى درجػة تالػ  فػى مضػمون ا مػا حققػه الرجػل مػ  مكانػات 

اإلضػػػافة إلػػػى إهمػػػاؿ كثيػػػر مػػػ  المجتمعػػػات اإلنسػػػانية لػػػدور المػػػرأة وأدوار ونفػػػوذ . هػػػ ا  
اإلنتػػاجى واهتمام ػػا  شػػكل مكثػػف  الػػدور االنتػػاجى للرجػػل ممػػا دفعػػه ليتاػػوأ أدوارا محوريػػة 
ور يسػية مقارنػػة  ػػاألدوار الثانويػػة التػػى احتلت ػػا المػػرأة فػػى هػػ   المجتمعػػات . إال أف هػػ ا ال 

 –االجتماعية واالقتصادية ، وعوامل التحديث المختلفػة يلغى الدور ال ى لعاته التحوالت 
فػػى زيػػادة   –ممثلػػة  رفػػع مسػػتويات تعلػػي  المػػرأة وزيػػادة مسػػاهمت ا فػػى العمليػػة االنتاجيػػة 

هػػػوام  تحررهػػػا مػػػ  ماػػػاهر عاوديت ػػػا واسػػػتبل  ا التقليديرػػػة ، وفػػػى توسػػػيع دا ػػػرة عبلقات ػػػا 
داخل المنػزؿ ، وتخفيػف حالػة الت مػي   االجتماعية وتخليص ا م  قيود األعماؿ التقليدية

التى عانت ومازالت تعػانى من ػا ، والتػى تشػكلت عاػر مراحػل تاريخيػة طويلػة نتاجػا لتضػافر 
 .  ( 69)مجموعة العوامل االجتماعية والثقافية واالقتصادية المختلفة 

أكثػر أنػواع العنػف اػيوعا ، ويشػتمل علػى الضػرب واإليػ اء مػ   العنف األسرىويعد   
اػػل األهػػل أو األسػػرة أو مػػ  قاػػل الػػزوج أو أهػػل الػػزوج ، وعػػدـ تعلػػي  النسػػاء أو السػػماح ق

 ػػػالتعلي  لمراحػػػل معينػػػة ، والحرمػػػاف التعسػػػفى مػػػ  الحريػػػة  ػػػدافع الحفػػػاظ علػػػى الػػػدي  أو 
السمعة ، والتزويج  اإلكرا  ، واإلجاار على التسوؿ ، والقتل  دافع المحافاة على الشرؼ 

:  علػػػى فيشػػػتمل ، العػػػاـ المجتمػػػع إطػػػار فػػػى ، والػػػ ى يحػػػدث معػػػىالعنػػػف المجت. وأمػػػا 
 ، اإلجػور وتفػاوت ، العاملػة المػرأة واستغبلؿ ، الجنسى والتعدى واالأتصاب ، االختطاؼ
أو  العنػػف الػػ ى ترتكاػػه الدولػػة. أمػػا  والتسػػوؿ الاغػػاء علػػى وإجاػػاره  ،  النسػػاء واإلتجػػار

بلت ، وإعطػاء األولويػة للرجػاؿ فػى التعيػي  تتغاضى عنه فيشتمل على : سوء معاملة المعػتق
، وعػػػدـ رعايػػػة األرامػػػل والمطلقػػػات ، ( 70)، وحرمػػاف المػػػرأة مػػػ  مناصػػػب السػػػلطة والنفػػوذ 

وعػػدـ تحسػػي  صػػورة المػػرأة فػػى اإلعػػبلـ وعػػدـ طػػرح قضػػاياها أو معالجت ػػا ، وعػػدـ تفعيػػل 
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فػػى إطػػار األسػػرة أو تتعػػدد أنػػواع وأاػػكاؿ العنػػف الجنػػدرى ، سػػواء  القػػواني  والتشػػريعات .
 إطار المجتمع العاـ ،  ولعل أهم ا : 

: يعد م  أخطر األنواع ألنه أيػر محسػوس ، وأيػر ملمػوس ، ولػه  العنف النفسى والعاطفى
آتػػار مػػدمرة علػػى الصػػحة النفسػػية . وياػػرز مػػ  خػػبلؿ التقليػػل مػػ  أهميػػة المػػرأة عاػػر إطػػبلؽ 

شػػت  ، الت مػػي  ، ال جػػر اإلهمػػاؿ ،  عػػض األلقػػاب علي ػػا أو نعت ػػا  صػػفات ال تليػػ  ) ال
اإلأتصػاب ، الت ديػػد ، اإلتجػار   ػػ  ، التحقيػر ( كمػػا يعػرؼ العنػػف النفسػى أيضػػا  أنػػه أى 
سلوؾ يحوؿ دوف ممارسة المرأة ألعماؿ ترأب القياـ   ا مثل مواصلة التعلي  أو العمػل أو 

 الزواج .

سػػا ل مختلفػػة وأالاػػا مػػا يكػػوف واضػػحا ويتػػرؾ آتػػارا ، وتسػػتخدـ فيػػه و  : الجسػػدى العنػػف
يكػػوف موج ػػا لجسػػد المػػرأة مثػػل : الضػػرب ، الركػػل ، الصػػفع ، الرمػػى  األجسػػاـ الصػػلاة ، 
اسػػػػتخداـ  عػػػػض األالت الحػػػػادة ، أو التلػػػػويق  الت ديػػػػد  إسػػػػتخدام ا . وأالاػػػػا مػػػػا تكػػػػوف 

 الضحية الشخص األضعف مثل المرأة، وقد يقع أحيانا على الرجل . 

ه أى فعل أو قوؿ يمس م  كرامة المرأة أو خصوصػية جسػدها ، : حيث أن العنف الجنسى
م  تعليقػات جنسػية سػواء فػى الشػارع أو عاػر ال ػاتف . وهنػاؾ أاػكاؿ للعنػف الجنسػى )  
كاالأتصػػػاب ، الختػػػاف ، تػػػزويج الفتيػػػات القاصػػػرات ، أو إرتكػػػاب جػػػرا   علػػػى خلفيػػػة مػػػا 

 .  (78)يسمى جرا   الشرؼ .. ال  (

أاد أنواع العنف ضررا على الصحة النفسية ، وه ا النوع م  العنف  يمثل العنف اللفاى :
ال يترؾ آتارا مادية للعياف ،  ل يقف عند حدود الكبلـ واإلهانات ، ومػ  أاػكاله ، السػب 
والشػػػػت  واسػػػػتخداـ ألفػػػػاظ   ي ػػػػة  حػػػػ  المػػػػرأة ، واإلنتقػػػػاد المتكػػػػرر والسػػػػخرية والتحقيػػػػر 

أكثػػػػر األنػػػػواع اػػػػيوعا ، ومػػػػ  أاػػػػكاله الت ديػػػػد  واإلذالؿ والمسػػػػاس  الكرامػػػػة ، وهػػػػو مػػػػ  
 كالت ديد  الطبلؽ وأخ  األوالد .
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: نجػػد هػػ ا العنػػف فػػى أى فعػػل مػػ  قاػػل أفػػراد العا لػػة ،  العنػػف االقتصػػادى واالجتمػػاعى
خاصػػػة الػػػ كور ، يػػػكدى إلػػػى حرمػػػاف النسػػػاء مػػػ  التمتػػػع  ػػػالموارد أو إجاارهػػػا علػػػى العمػػػل 

مػ  اإلسػتمرار فػى عمل ػا ، اإلسػتيبلء علػى ممتلكات ػا ، واإلستيبلء علػى مواردهػا ، ومنع ػا 
ت ديػػد ممتلكات ػػا الشخصػػية ، إجاارهػػا علػػى التنػػازؿ عػػ  حقوق ػػا فػػى الميػػراث .. الػػ  أمػػا 

فقػػد يتمثػػل فػػى محاولػػة فػػرض حصػػار اجتمػػاعى علػػى الفتػػاة وتضػػيي   العنػػف االجتمػػاعى ،
ارجى ، محاولػػة الحػػد مػػ  الخنػػاؽ علػػى فػػرص تواصػػل ا وتفاعل ػػا مػػع العػػال  االجتمػػاعى الخػػ

انخراط ا فى المجتمع وممارست ا ألدوارها ، تقييد الحركة ، التدخل فى الش وف الخاصػة ، 
عدـ السماح  إتخاذ القػرارات ، عػدـ االسػتماع ل ػا أمػاـ األخػري  ، عػدـ دعػ  أهػداف ا فػى 

 . ( 71)الحياة .. ال  

و ػػة فػػى الدسػػتور أو فػػى نصػػوص : تمثلػػه مجموعػػة مػػ  القػػواني  أيػػر المكت العنػػف الثقػػافى
القانوف ، ويعد م  أاد أنواع العنف الموجه للمرأة ، حيث وصػفه عػال  االجتمػاع الفرنسػى 
) ييػػػر  ورديػػػو( قػػػا بل )هػػػو عنػػػف هػػػادىء ال مر ػػػى وال محسػػػوس حتػػػى  النسػػػاة لضػػػحايا  ، 
ويتمثػػػل فػػػى أف تشػػػترؾ الضػػػحية وجبلدهػػػا فػػػى التصػػػورات نفسػػػ ا عاػػػر العػػػال  والمقػػػوالت 

تصنيفية نفس ا ، وأاد أنواع العنف الثقافى هو العنف الرمزى ، الػ ى يفػرض المسػلمات ال
. فػإذا كانػت الثقافػة تضػع األسػس التػى ( 73)التى إذا انتا نا إلي ا  دت لنا أير مسل    ا ( 

يقـو علي ػا تقسػي  العمػل  ػي  الػ كور واإلنػاث وتحػدد حقػوؿ القػوة ، ومسػاحة الحركػة فػى 
عيػػة لكػػل من مػػا ، فإن ػػا تكسػػس لصػػي  جامػػدة حػػوؿ الػػ كورة واألنوتػػة ، يػػت  الحيػػاة االجتما

تعلم ا ، وانتقال ا م  جيل إلى جيل . وتتحدد ه   التنميطات فى ضوء نااـ تقسػي  أدوار 
الرجاؿ والنساء و التالى فى ضوء التوقعات المتاادلة م  كل طرؼ مػ  األطػراؼ ، فالػ كور 

التػػى تػػت  خػػارج المنػػزؿ ، واألنػػاث أكثػػر قػػدرة علػػى الرعايػػة  أكثػػر مػػيبل ألداء الم ػػاـ الشػػاقة
والحماية وتوليد العاطفة . إف ه   الصورة النمطية لتقسي  العمل تفرض على كػل طػرؼ أف 
يكوف مستعدا للتواف  مع ما يطلب منه م  توقعػات ، وأف يلتػـز  ػأداء األدوار التػى أوكلػت 
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كػػوف مػػدعاة لتوليػػد العنػػف القػػا   علػػى النػػوع ، ولعػػل هػػ   التنميطػػات الجامػػدة ت( 74)إليػػه 
 االجتماعى .

: قػػػد يأخػػػ  هػػػ ا النػػػوع مػػػ  العنػػػف اػػػكبل ماااػػػرا أوأيػػػر ماااػػػر تمارسػػػه العنػػػف السياسػػػى 
السػػلطة الحاكمػػة أو األحػػزاب السياسػػية ضػػد المػػرأة مثػػل حرمان ػػا مػػ  التصػػويت ، وتغيػػب 

مناصػب العليػا فػى الدولػة دورها السياسى أو ت ميشه  شكل مقصػود لتكػوف السػيادة فػى ال
 .  (75)أوالحزب أو المكسسة للرجل 

 الرجػاؿ  ي  تاريخيا متكاف ة أير قوة عبلقات إف العنف الجندرى تعود ج ور  إلى وجود
والخػاص ، فالرجػاؿ  العػاـ المجػالي  م  كل فى النساء ضد العاـ التمييز وإلى ، والنساء

السػػلطة والنفػػوذ والقػػوة( ، وعلػػى حقػػل  يسػػتمروف فػػى ال يمنػػة علػػى الفضػػاء العػػاـ )مجػػاؿ
السػػػلطة والسػػػيما االقتصػػػادية ، وعلػػػى االنتػػػاج ،  ينمػػػا تاقػػػى النسػػػاء مكرسػػػات للفضػػػاء 
الخػػاص )المنزلػػى ، مكػػاف اإلنسػػاؿ( ، أى تقػػع الوظػػا ف التػػى تناسػػب المػػرأة فػػى امتػػداد 

ر العنف القا   . وعلى ذل  يمك  اعتاا( 76) الوظا ف المنزلية : التعلي  والعناية والخدمة
 على النوع االجتماعى : 

 يقـو على أساس الجنس واليمك  أف يكوف انحرافا اجتماعيا كما يعتقد الاعض .  -

يمارس فى كل الفضاءات الخاصة م  قال أفراد العا لػة ، مثػل : األزواج ، واي ػاء  -
فى الفضاء ، واألخوة ، واألقارب . وفى المجاؿ الم نى م  قال الزمبلء ، والمديري  . و 

 العاـ م  طرؼ ممثل الدولة أو أى مواط  فى الشارع . 

 يمك  أف يكوف جسديا أو جنسيا أو معنويا ، ويأخ  أاكبل متعددة .  -

 يمك  أف يمارس  فعل القانوف السا د أو العادات والتقاليد .  -

 ينت   ح  النساء فى الحياة .  -

 ؿ التمييز . يحرم ا م  حق ا فى المساواة والتحرر م  جميع أاكا -



 اجمللة العربية لعلم االجتماع 1087 نايري( 88عدد )
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ48ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 العوامل المسااة للعنف الجندرى وآتار  :  -6

تصػادى ، والقػانونى ، إف العنف الجنػدرى هػو فعػل متعػدد األ عػاد ، لػه محيطػه االق    
واالجتمػػػػػاعى ، والثقػػػػػافى . و عػػػػػض هػػػػػ   العوامػػػػػل المرتاطػػػػػة  ػػػػػالعنف تتعلػػػػػ   الخصػػػػػا ص 
الشخصية لكل م  الرجل والمرأة ، سواء فى اخصية القا    العنف أو الموجه إليه ، وفػى  
كلتا الحالتي  ، فإف تقافة المجتمع هى المس ولة ع  تشكيل هػ   الشخصػيات ، وتحديػد 

 ا وفػػػ  مناومػػػة مػػػ  المعػػػايير والقػػػي  والمعتقػػػدات التػػػى تقرهػػػا الثقافػػػة وتحػػػددها . اسػػػتجا ت
وتعمل ه   القي  والمواقف على تػوفير األسػاس اإلدراكػى للتوجػه نحػو العنػف ، فػالمواقف 
التقليدية التى تعتار المرأة تا عة للرجل أو ذات دور نمطػى تعمػل علػى تكػريس الممارسػات 

العنػػف واإلكػػرا  ، والتػػى تاػػرر   وصػػفه اػػكبل مػػ  أاػػكاؿ حمايػػة الشػػا عة التػػى تنطػػوى علػػى 
المػػرأة أو الػػتحك  في ػػا . وكمػػا تعمػػل هػػ   القوالػػب النمطيػػة علػػى تعزيػػز مركػػز المػػرأة أيػػر 
المتكافىء لمركز الرجل سواء فى الحياة العامػة أو الخاصػة ، كػاف ل ػا دور فػى زيػادة فػرص 

 تعرض المرأة للعنف وانخفاض وعي ا  ه . 

كمػػػا أف لفجػػػوة النػػػوع جػػػ ور تاريخيػػػة عميقػػػة ، حيػػػث أنػػػه ألسػػػااب ال تخلػػػو مػػػ       
تحيزات انتجت سياقا اجتماعيا وتقافيا أتر فى أدوار المرأة ومكانت ػا االجتماعيػة ، وجعل ػا 
قاصػػرة علػػى اإلنجػػاب ورعايػػة األطفػػاؿ والم ػػاـ المنزليػػة ، ورافقتػػه مجموعػػة مػػ  األسػػاطير 

التػػػى وسػػػعت مػػػع التطػػػور االجتمػػػاعى االقتصػػػادى مػػػ  الفجػػػوة  وعناصػػػر الثقافػػػة الشػػػعاية ،
االجتماعيػػػة واالقتصػػػادية  ػػػي  الػػػ كور واإلنػػػاث ، وهػػػى فجػػػوة أنتجػػػت فػػػى سػػػياؽ التػػػاري  
االقتصادى واالجتماعى والثقافى ألليات اإلفقار ، فرصا لصالق ال كور أكثػر مػ  اإلنػاث ، 

م  الم اـ االقتصادية والسياسػية  حيث كانت فرص تعلي  وتعل  ومشاركة الرجل فى الكثير
أكاػػػر وأوفػػػى مػػػ  فػػػرص المػػػرأة . ولقػػػد اعتمػػػد اإلنتػػػاج تاريخيػػػا وزاد اعتمػػػاد  علػػػى القػػػوى 
العضلية أوال ، والتى أفضت لاروؼ ال فضل في ا لرجل أو امرأة إلى استثار الرجل  أعماؿ 

طويرهػػا ، وهػػو مػػا أكثرأهميػػة وعا ػػدا مػػ  المػػرأة فأتاحػػت لػػه فػػرص تػػراك  الخاػػرة والمعرفػػة وت
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يفسػػر تفػػاعبل مػػع عوامػػل تقافيػػة أخػػرى للتفػػاوت  ػػي  الػػ كور واإلنػػاث فػػى التعلػػي  والمعرفػػة 
والخارة . ول  ا عندما أفضت العولمة إلى نتا ج تقنية أير مساوقة ، كانػت اسػتجا ة الػ كر 

يش ا م  ل ا والتكيف مع متطلاات ا أكثر م  المرأة ، فأنتج ه ا فرصا إلستاعاد المرأة وت م
تنايمات العمل وأسواقه ، فكاف نصيا ا م  الاطالة والت مي  االقتصادى أكار واعم  مػ  
الرجػػل .  ػػل وتكػػاد تتركػػز اإلنػػاث المتعلمػػات فػػى م ػػ   عين ػػا ، هػػى أالاػػا امتػػداد لوظيفت ػػا 
التقليدية النمطية كم   الخدمات التعليمية والصحية واالجتماعية وأحيانا اإلعبلمية ، وهػى 

  تقي  اجتماعيا فى مكانات أدنى مقارنة  اعض م   ال كور كالقضاء والوزارات والم ػ  م 
. إف تجػػزؤ أسػواؽ العمػػل إلػى مجػػاالت لعمػل المػػرأة وأخػرى لعمػػل الرجػػل ، ( 77)العسػكرية 

تتجسػد مسػػ وليت ا فػػى أيػػديولوجيات األسػػرة ، ور مػػا كػػ ل  الفػػروؽ الطايعيػػة  ػػي  الجنسػػي  
 .  (78)االجتماعية تاث ا وتشجع ا وتعيد تأكيدها حتى اليـو التى مازالت التنش ة 

وهناؾ العديد م  العوامل التى تكدى إلى العنف الجندرى والتى تأتى نتيجة تػداخل     
اقتصادية وسياسية وتقافيػة . حيػث تنطلػ  معاػ  الدراسػات مػ  العامػل  –عوامل اجتماعية 

ريػة التػى تعػزز سػيطرة وسػلطة الرجػل فػى مقا ػل االجتماعى الثقافى القا   على الثقافػة ال كو 
ت مي  دور ومكانة المرأة فى المجتمع . كما يأتى دور التنش ة االجتماعية التقليدية والتػى 
تدع  فكرة تقسي  األدوار  ي  أفراد األسرة  ناء على الفكر ال كورى ما  ي  اإلطاري  العػاـ 

سرة والمنزؿ للمرأة( . ومػ  هػ   العوامػل )المجتمع والحياة السياسية للرجل( والخاص )األ
 :  (79) المسااة للعنف الجندرى

ل الرجػل لؤلنثػى ودورهػا المجتمعػى، الناػرة الدونيػة مػ  قاػ: وهػي العوامل الثقافيػة -
الف ػ  الخػاطىء ، ص م  المرأة ومػ  دورهػا وقيمت ػاالعادات والتقاليد السلاية التى تنتق
 ر المغلوط لاعض اييات واألحاديث .لمف ـو الدي  ونارته للمرأة والتفسي

ى تنتقص م  ذات ا العوامل االجتماعية : التر ية السلاية م  قال األسرة لؤلنثى والت -
 جا  األنثى أفضل طريقة للتر ية ، وج ة نار  عض األسر  أف العنف توتقت ا  نفس ا، 
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 الزواج الماكر . -

سػر المصرية.انتشػار الاطالػة ارتفاع نساة الفقػر فػى أوسػاط األالعوامل االقتصادية:  -
يزيد م  العنف ال ى تتأتر  ه  شكل أكار المرأة فى األسرة .اعتماد المرأة على الرجػل 

 فى إعالت ا وانعداـ اإلستقبلؿ االقتصادى . 

العوامل السياسية والقانونية : انخفاض تمثيل المرأة فى كافة مواقع السلطة ، وفى  -
بلجيػػة .عػػدـ إيػػبلء الدولػػة اإلهتمػػاـ الكػػافى لقضػػايا القضػػاء ، والمكسسػػات الطايػػة والع

 العنف األسرى . 

o  : العوامل النفسية 

وجػػود مػػرض أو اضػػطرا ات نفسػػية أو عصػػاية أو اإلعػػتبلالت العقليػػة . اإلحسػػاس  -
 اإلنفعػػػاؿ واإلحاػػػاط ، والفشػػػل ، والضػػػغوط النفسػػػية  شػػػكل عػػػاـ ، وتػػػراك  التجػػػارب 

ية .عػدـ اإلرتيػاح النفسػى والوجػدانى واالجتمػاعى ، المكلمة السػي ة نتيجػة التر يػة القاسػ
 واإلحااط وفقداف السيطرة على الزوج نتيجة الضغوط النفسية واالجتماعية .

يكدى العنف الجندرى داخل األسرة إلى تكاد تكاليف اجتماعية واقتصػادية ضػخمة      
 :   (80)تخلف آتارا عديدة على المجتمع  أكمله ، ولعل أهم ا 

ارتفػاع التكلفػة االقتصػادية )الماااػرة ى عمليػات التنميػة  كافػة جوانا ػا، المساهمة فعرقلة 
وأير المااارة( التى تتكادها موازنة الدولة لئلنفاؽ على ايتػار المترتاػة علػى العنػف ، وهػو 

خلخلػػة التػػوازف الطايعػػى اديا إضػػافيا علػػى موازنػػة الدولػػة ، فضػػبل عػػ  مػػا يشػػكل عاػػأ اقتصػػ
ع ، حيث يكتر العنف القا   على النوع االجتماعى  كل أاكاله سػلاا علػى لؤلسرة والمجتم

عمليػػة التنشػػ ة االجتماعيػػة لؤل نػػاء ، ف ػػو يػػكدى إلػػى  نػػاء اخصػػية م ػػزوزة فػػى التعامػػل مػػع 
األخػػػري  ، كمػػػا يترتػػػب عليػػػه أتػػػار سػػػلوكية مػػػدمرة قايػػػل استسػػػ اؿ العػػػدواف وتانػػػى العنػػػف 
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المجتمػع للػوراء  ػدال مػ  المسػاهمة فػى تطػوير   واإلرهاب كمادأ ضد ايخر ، ممػا يجػ ب
 وتنميته . 

وم  هنا ، تمثل قضية الحد م  العنف ومواج ته عملية تنموية عامة ال تقتصر على     
نوع  عينه ) رجل أـ امرأة (  معزؿ ع  اإلطار العاـ ، فالعنف عاػارة عػ  دا ػرة ال تقػف عنػد 

وإنمػػا هػػو عاػػارة عػػ  سػػلوؾ يعاػػر عػػ  توجػػه الفػػرد الػػ ى يمػػارس العنػػف أو يمػػارس تجاهػػه ، 
فكرى وتقافى قا   على أساس السيطرة خاصة سيطرة الرجل ، التى يعززها الفكػر الػ كورى 
تجػػا  المػػرأة ، كمػػا أف الثقافػػة والعػػادات والتقاليػػد التػػى تػػدع  تقسػػي  األدوار  ػػي  الطػػرفي  

رها فػػى اإلطػػار الخػػاص علػػى اعتاػػار أف دور النسػػاء يقتصػػر علػػى الػػدور اإلنجػػا ى ممػػا يحصػػ
)األسػػرة( ،  ينمػػا يمثػػل الرجػػل الطػػرؼ المعيػػل والمسػػ وؿ ، نتيجػػة دور  اإلنتػػاجى المػػرتاط 
 القيمػػة الماديػػة والمػػرتاط  التػػالى  اإلطػػار العػػاـ . وقػػد انعكػػس هػػ ا التقسػػي  علػػى القػػواني  

   ػدورها والتشريعات والثقافة السا دة فى العديد م  المكسسات المجتمعيػة ، والتػى تسػاه
فى اإل قاء على دونيػة مكانػة المػرأة  غػض الناػر عػ  العمػر أو الحالػة اإلجتماعيػة أو العػرؽ 

وهناؾ  عض الطرؽ واإلجراءات للحد أو التقليل م  ممارسة التمييز أو العنف  أو الدي  . 
 الجندرى من ا : 

  اقػػػع توحيػػػد قاعػػػدة الايانػػػات  مػػػا يتعلػػػ   موضػػػوع العنػػػف والتػػػى تسػػػاه  فػػػى كشػػػف الو
 الحقيقى ل    الااهرة لتعزيز إحداث التغيير المجتمعى والقانونى .

  من جيػػة تحػػديث الايانػػات اإلحصػػا ية المانيػػة علػػى النػػوع االجتمػػاعى وكيفيػػة نشػػرها مػػع
 التخصيص لمحور العنف ضد النساء .

  . دمج النوع االجتماعى فى الخطط اإلستراتيجية للمكسسات اإلعبلمية 

 يػػػػة وتثقيػػػػف  التعػػػػاوف مػػػػع منامػػػػات المجتمػػػػع المػػػػدنى والسػػػػيما القيػػػػاـ  حمػػػػبلت توع
المنامات النسا ية ، م  خبلؿ مختلف وسا ل اإلتصاالت ، تكوف موج ة إلى عامة الناس 
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مػػػػ  أجػػػػل التصػػػػدى لؤلسػػػػااب ال يكليػػػػة واألسػػػػااب الكامنػػػػة للعنػػػػف القػػػػا   علػػػػى النػػػػوع 
 االجتماعى . 

 ت  مػا يعػزز قػي  احتػراـ الػ ات واإلحتػراـ تغيير المناهج التر ويػة فػى المػدارس والجامعػا
 المتاادؿ والتعاوف  ي  الجنسي  . 

  دعػػػػوة الج ػػػػات الرسػػػػمية والمنامػػػػات الحكوميػػػػة وأيػػػػر الحكوميػػػػة ومنامػػػػات حقػػػػوؽ
اإلنساف للسعى لوضع الارامج وايليات الوقا ية والعبلجيػة لمعالجػة ظػاهرة العنػف األسػرى 

  شكل عاـ والعنف ضد المرأة  شكل خاص . 

  مراجعة ااملة لكل القواني  واألنامة والتشػريعات والتعليمػات المتعلقػة  حقػوؽ النسػاء
 والفتيات ،   دؼ إلغاء كافة أاكاؿ التمييز ضد المرأة وحمايت ا .

 .  تطوير  رامج توعية لؤلفراد فى األحزاب حوؿ حقوؽ النساء والعنف الموجه ضده 

 لرجػػل علػػى قػػدـ المسػػاواة فػػى مجػػاالت اتخػػاذ خطػػوات فعالػػة لضػػماف مشػػاركة المػػرأة وا
الحيػػاة السياسػػية واإلصػػبلح السياسػػى وعلػػى جميػػع مسػػتويات صػػنع القػػرار ، واإلسػػ اـ فػػى 

 منع التمييز والعنف ضد النساء . 

  . من جية آليات التواصل ما  ي  المنامات النسا ية واإلعبلـ 

  سسػػات العاملػػة فػػى دمػػج وتفعيػػل اإلعػػبلـ كسليػػة أساسػػية فػػى الخطػػط اإلسػػتراتيجية للمك
 مجاؿ العنف ضد النساء . 

  توعية النساء والفتيات  حقوق   القانونيػة عػ  طريػ  النػدوات والمحاضػرات والنشػرات
اإلعبلميػػة ، وذلػػ   التعػػاوف فيمػػا  ػػي  المكسسػػات الرسػػمية والمنامػػات النسػػا ية ووسػػا ل 

 اإلعبلـ المختلفة . 

 ة للمػػرأة فػػى كافػػة منػػاط  تواجػػدها  مػػا تػػوفير الخػػدمات الصػػحية والقانونيػػة واإلجتماعيػػ
 يساه   الن وض  واقع ا والحد م  ظاهرة العنف ال ى تتعرض له . 
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  ايجاد مناومة حماية اػاملة للمػرأة المعنفػة تتاناهػا الدولػة  شػكل واضػق ضػم  خطط ػا
 اإلستراتيجية وميزانيت ا . 

 ي  واألنامػػػة ادخػػػاؿ الصػػػحة النفسػػػية للمػػػرأة إلػػػى جانػػػب الصػػػحة الجسػػػدية فػػػى القػػػوان
 المعموؿ   ا . 

  ) تدريب وتشجيع المنامات النسا ية أير الحكومية على إدخاؿ خدمة )الخط الساخ
إلراػػاد النسػػاء وتػػوجي    إلػػى الج ػػات المعنيػػة  شػػكواه  ، وإراػػاده  إلػػى أفضػػل الطػػرؽ 
لحل مشاكل   ، مع العمل على تدعي  هػ   المنامػات  ػالكوادر الفنيػة المتخصصػة ذات 

 ءة . الكفا

  تطػػػوير  ػػػرامج التوعيػػػة الدا مػػػة  ػػػالنوع االجتمػػػاعى والعنػػػف ضػػػد النسػػػاء فػػػى النشػػػاطات
 المن جية فى المكسسات التعليمية . 

  . تضمي  قضايا واحتياجات النوع االجتماعى فى خطط وسياسات الوزارة 

  . تدقي  ومتا عة الارامج والسياسات م  مناور النوع االجتماعى 

 )الصحفية( للعنف ضد المرأة م  مناور النوع االجتماعى :  المعالجة اإلعبلمية

يشػػػ د العػػػال  فػػػى مطلػػػع القػػػرف الواحػػػد والعشػػػري  تػػػورة اتصػػػالية ها لػػػة أدت إلػػػى     
تغييرات وتحوالت عميقة فى وسا ل اإلعبلـ تنعكس  دورها على حركة المجتمػع السياسػية 

صػػػػاق لوسػػػػا ل اإلعػػػػبلـ المكتو ػػػػة والفكريػػػة واالجتماعيػػػػة والماديػػػػة والقيميػػػػة . حتػػػػى لقػػػد أ
والمسموعة والمر ية ، األتر الكاير واليومى فى حياة األفراد والجماعػات .  ػل إف أترهػا قػد 
طغػػى فػػى  عػػض األحيػػاف علػػى العػػادات والتقاليػػد المتوارتػػة فػػى المجتمعػػات ، وأفػػرزت هػػ   

رجػة أف وسػا ل الوسا ل عادات وتقاليػد حياتيػة جديػدة مكتسػاة لػ  تكػ  مألوفػة للنػاس ، لد
اإلعػػػبلـ  اتػػػت تػػػتمك  مػػػ  قولاػػػة النػػػاس واػػػح  اخصػػػيت   ، وتػػػوجي    إلختيػػػار طايعػػػة 

 أعمال   . 
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إف وسا ل اإلعبلـ متعددة ومتنوعة ، ولكػل وسػيلة إعبلميػة خصػا ص ومميػزات تنفػرد     
 يػدور عمػا  ػالتعاير خبللػه مػ  الصػحفي يقػـو الػ ي الفػ  هػي فالصحافة   ا ع  األخرى . 

 وهػي ، معينػة وأسػس قواعػد تتاػع فنيػة أاػكاؿ خػبلؿ مػ  وأحػداث وقػا ع مػ  مجتمعال في
 مصادر م  استقاها أو الصحفي وعاين ا ااهدها كما واألحداث الوقا ع تحويل ف  ك ل 
 الن ايػػة فػػي تحقػػ  متعػػددة، أاػػكاال تتخػػ  فنيػػة، قوالػػب فػػي مقػػروءة كلمػػات إلػػى مختلفػػة
تميػػػز الصػػحف  ػػػأف لػػػدي ا القػػدرة علػػػى اإلحتفػػػاظ . كمػػػا ت( 88) المختلفػػة الصػػػحافة وظػػا ف

 المعلومة أطوؿ مدة ممكنة ، فضبل ع  أن ا وسيلة إختيارية حيث يعرض علي ا الفرد نفسه 
فى الوقت ال ى يريد  ، كما أن ا متعددة القوالب واألنماط الصحفية ، مػ  خاػر ، تعليػ  ، 

 فػى تغيػرات إلػى يػكدى الفػرد علػى تحػدث تػأتير الوسػا ل تحقي  ، تقريػر ..الػ  . وكػل هػ  
 والمعرفية واإلنفعالية والسلوكية العقلية الجوانب

وتكم  أهمية اإلعبلـ  شكل عاـ ، فى تناولػه لقضػية المػرأة والػدفع   ػا إلػى األمػاـ     
 ما يلعاه مػ  دور فػى إ ػراز دور المػرأة والمفػاهي  المتعلقػة  حقوق ػا فػى التعلػي  والمشػاركة 

لمناصػػػب العامػػػة واختيػػػار الػػػزوج ورعايػػػة األمومػػػة ، وأيرهػػػا مػػػ  خػػػبلؿ االجتماعيػػػة واػػػغل ا
الوسػػػا ل اإلعبلميػػػة المتعػػػددة  اعتاارهػػػا وسػػػا ط تقافيػػػة تر ويػػػة وترفي يػػػة ل ػػػا تػػػأتير كايػػػر فػػػى 
اتجاهػات الػػرأى العػػاـ ، و لػػورة الػػوعى العػػاـ لػدى المجتمػػع . ورأػػ  ذلػػ  فمػػازاؿ إلػػى ايف 

مية تجػا  القضػايا الخاصػة  ػالمرأة كمػا هػو لػ  يحػدث حاؿ وسا ل اإلعبلـ والسياسة اإلعبل
 تغير إال على مستوى الشكل والطريقة التى يت    ا تقدي  الموضوع .

ورأ  أف العال  على مستوى تشريعاته المكتو ػة قػد قطػع اػوطا كايػرا نحػو تعزيػز مشػاركة     
م  السػج  فػى قوالػب معينػة  المرأة فى الحياة العامة وإلغاء كافة أاكاؿ التمييز ضدها وتحريرها

يغلػػب علي ػػا الجانػػب الغريػػزى ، إال أف هػػ   التحػػوالت لػػ  تحػػدث  ػػنفس الكيفيػػة علػػى مسػػتوى 
التطاي  فيما يخص الرسا ل اإلعبلمية المقدمة ع  المرأة أو التى تستخدـ في ا المرأة ، فبلزالت 

ظيػف اإلعبلمػى ل ػا يركػز علػى المرأة فى المػادة اإلعبلنيػة تعامػل كسػلعة تاػاع وتشػترى والزاؿ التو 
. وهػ ا مػا يككػد أنػه  ػرأ  أف األحكػاـ المنمطػة عػ  المػرأة تتكػوف فػى  (81)جسدها ولػيس عقل ػا 



 جلندري داخل األسرة ادلصريةالعنف ا  ايمان عز العرب|

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ55ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أتػػوف التنشػػ ة ، وعاػػر تػػأتير الفػػاعلي  فيػػه ، إال أن ػػا تتأكػػد عاػػر مسػػتويات مختلفػػة مػػ  الخطػػاب 
  يعػػد محصػػورا فػػى دوا ػػر ، حيػػث أف العنػػف الػػ ى يمارسػػه الاشػػر ايف لػػ( 83)الثقػػافى واإلعبلمػػى

ضػػيقة ، لقػػد جعلػػه اإلعػػبلـ ذا عػػا منتشػػرا ، حتػػى العنػػف الػػ ى يطػػاؿ فػػردا واحػػدا قػػد يأخػػ  مػػ  
اإلعػػبلـ حيػػزا كايػػرا مػػ  الضػػجيج واإلتػػارة ، خاصػػة أحػػداث العنػػف ومحػػاوالت اإلأتصػػاب تشػػغل 

 –سػلية والتثقيػف الرأى العػاـ . وكمػا يػرى ) ورديػو( أف القنػوات الفضػا ية لػ  تعػد تقػدـ  ػرامج الت
إنمػػػا هػػػى كمػػػا يككػػػد ، قػػػد أصػػػاحت أدوات للضػػػاط  –حتػػػى وإف كانػػػت  رامج ػػػا تتضػػػم  ذلػػػ  

والػػػتحك  السياسػػػى واالجتمػػػاعى فػػػى المجتمعػػػات الراهنػػػة ، أو هػػػى عاػػػارة عػػػ  أدوات مللعنػػػف 
 .  (84)الرمزىم ال ى تمارسه الطاقات االجتماعية التى ت يم  على وتسير ه   األدوات

رة العنػػف ضػػد المػرأة يقصػػد   ػػا العنػف الػػ ى يمارسػػه المجتمػع كشػػخص معنػػوى إف ظػاه    
والعنف المعنى ال يقصد  ه فقط أاػكاؿ  - وعى أو أير وعى كامل  –ويمارسه اخوصه األفراد 

اإلعتػػداءات الجسػػدية والمعنويػػة الماااػػرة علػػى أيػػه إمػػرأة ،  ػػل يقصػػد  ػػه كافػػة أاػػكاؿ السػػلوؾ 
ؿ م  المرأة وتقلل م  قدرها وتكرس تاعيت ا وتحرم ا م  ممارسة أيا الفردى واالجتماعى التى تنا

م  حقوق ا المقررة ل ا ارعا وقانونا ،  ل ويقصد  ه أيضا السلوؾ أير المااار ضد المرأة ككا   
اجتماعى ، ذل  السلوؾ المارر لنفي ا وحجا ا ع  المشاركة ومنع ا مػ  ممارسػة كينونت ػا  شػكل 

 ا ما إلى تقليص دورها االجتماعى واألسرى . طايعى وحقيقى ،  ل د

وكافة تل  السلوكيات ، الفردية واالجتماعية ، قا مة على نارة المجتمع للمرأة  اعتاارها      
كا   خاضع وتا ع للرجل ، وه   التاعية للرجل مكسسة على افتراض أن ا كا   أضعف وأقػل منػه 

كانػػػت الحقيقػػة التػػػى ال ينكرهػػػا أحػػػد أنػػػه هنػػػاؾ ، دوف أف ياػػي  أحػػػد معنػػػى ذلػػػ  أو سػػػااه ، وإذا  
اختبلفات  ي  الرجل والمرأة فإف تل  اإلختبلفات ليست م  صنع أى من ما ، وال تعد ميزة ألى 
من ما على ايخػر وليسػت فػى صػالق أى من مػا أو ضػد  ،  ػل هػى محػض اختبلفػات  يولوجيػة ، 

دا للسػيطرة وال يمنػة مػ  قاػل الرجػل لك  هػ   اإلختبلفػات الايولوجيػة ، صػنع من ػا المجتمػع سػن
وماررا للخضوع والتاعية م  قال المرأة م  ناحية أخرى ، وعلى سند م  ه   اإلختبلفات ، صاغ 
المجتمػػع أفكػػار  وأعرافػػه وقيمػػه التػػى أفػػرزت هػػ   التفرقػػة كسػػلوؾ طايعػػى يتعػػاي  معػػه المجتمػػع 

افيػػة واأليػػديولوجيا والسػػياؽ التػػاريخى ويقالػػه ويرسػػخه . أى أف ظػػاهرة اإلخػػتبلؼ وليػػدة الانيػػة الثق
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أى أننا مازلنا حتى يومنا نجد صورة المرأة فى وسا ل اإلعبلـ ال تعار عمػا  .( 85) االجتماعى
وصلت إليه المرأة فى مسيرة تقدم ا ، وال تعكس التنوع الثقػافى واالجتمػاعى الػ ى تعيشػه 

مػػػاذج السػػػلاية للمػػػرأة دوف المػػرأة اليػػػـو ،  ػػػل نجػػػد صػػورة مشػػػوهة ، وتميػػػل إلػػػى عػػرض الن
 اإليجا ية من ا ، كما مارس اإلعبلـ عملية ت مي  المرأة  أسلو ي  : 

وذلػػػ  عاػػػر الاػػػرامج التليفزيونيػػػة واإلذاعيػػػة  :أوال : المػػػادة اإلعبلميػػػة الموج ػػػة للمػػػرأة 
والصحف والمجبلت النسا ية المتخصصة للمرأة ، وهى  عموم ا مواد عػ  الطػا  وديكػور 

راػػػاقة واألزيػػػاء والتجميػػػل وخطػػػوط الموضػػػة ، وهػػػ   هػػػى الصػػػورة التػػػى رسػػػم ا المنػػػزؿ وال
اإلعبلـ ع  المرأة فى أذهاننا ، متجاهبل اإلحتياجات الفكرية والنفسية واالجتماعيػة للمػرأة 

 لتسمو  نفس ا وترتقى   ان ا حتى تستطيع أف تقـو  دورها فى المجتمع 

كل عػػاـ أف اإلعػػبلـ العر ػػى مػػازاؿ فػػى طػػور ياػػدو و شػػ تانيػػا : دور المػػرأة فػػى اإلعػػبلـ :
تحريػػػ  الغرا ػػػز والمشػػػاعر والعواطػػػف ولػػػ  يصػػػل  الفعػػػل إلػػػى مرحلػػػة خدمػػػة قضػػػايا المػػػرأة 
والمطالاة  حقوق ا ومتطلاات عمل ا . فػالمرأة تا ػر فػى اإلعػبلـ فػى أدوار معينػة ) النجمػة 

الااحثة  –انراها ) الشاعرة الم يعة ( وقليبل م -الراقصة  –الممثلة  –المطر ة  –الفنانة  –
 المس ولة ( أى أن ا صورة ال تتطا   مع الواقع المعاش  –المفكرة  –الكاتاة  –

ممػػا يجعلنػػا نكشػػف عػػ  توج ػػات اإلعػػبلـ العر ػػى الحاليػػة كترسػػي  لاػػواهر العنػػف     
فى ضد المرأة ، فالمتتاع لوسا ل اإلعبلـ العر ى يجد أف ه   الوسا ل  دال أف تقـو  دورها 

الدفاع ع  المرأة ، ومناهضة العنف ال ى يمارس ضدها ، تقػـو هػى ذات ػا  ممارسػة العنػف  
على النساء  شكل أو  سخر .. فالتليفزيوف  وصػفه وسػيلة إعػبلـ جماهيريػة )مػثبل( ، يمػارس 
العنػػػف ضػػػد المػػػرأة فػػػى اإلعبلنػػػات والاػػػرامج واألفػػػبلـ والمسسلسػػػبلت وحتػػػى فػػػى  ػػػرامج 

مسػػتوى الشػػكل أو المضػػموف . والصػػحف اػػأن ا اػػأف  ػػاقى وسػػا ل األطفػػاؿ ، سػػواء علػػى 
اإلعػػبلـ مازالػػت تركػػز علػػى األدوار التقليديػػة للمػػرأة كزوجػػة وأـ ور ػػة  يػػت ،  ينمػػا ال تنػػاؿ 
األدوار األخػػرى للمػػرأة فػػى مواقػػع اإلنتػػاج والمشػػاركة اإلجتماعيػػة والسياسػػية والثقافيػػة إال 
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 عض وسػا ل اإلعػبلـ تمػرر خطا ػات تكػرس الناػرة  . أى أنه مازالت (86)اهتماما هامشيا 
الدونية للمرأة ، وتمع  فػى فصػل عالم ػا عػ  عػال  الرجػل ، وتحصػرها فػى أدوار اجتماعيػة 
نمطية ال تراعى المكانة التى  دأت تشغل ا النساء فى المجتمع كفاعبلت فى التنمية ، فما 

ا فػى المػرأة التقليديػة ، والمػرأة تزاؿ الصورة المقدمة عػ  المػرأة ، صػورة نمطيػة يػت  حصػره
المشػػيأة ، والمػػرأة الجسػػد ، والمػػرأة السػػطحية ، والمػػرأة الضػػحية . أى تا ػػر المػػرأة مػػ  
خبلؿ ه   النماذج كا نػا سػلايا مسػت لكا وأيػر منػتج ، يحتػاج دا مػا للحمايػة ، وال يشػارؾ 

 فى اتخاذ القرارات ال امة .

أن ػػا تركػز علػػى مجموعػات معينػػة مػ  القضػػايا كمػا أف المتػػا ع ل ػ   الوسػػا ل يلحػ       
التػػى يصػػف ا الػػاعض  النخاويػػة ، فػػى الوقػػت الػػ ى تغيػػب عػػ  سػػاحة المعالجػػة العديػػد مػػ  

 مشػاكل مثل ، العر ى الوط  أقطار م  العديد فى العر ية المرأة القضايا التى مازالت تعاني ا
 إلػػى وصػػوال ، والعمػػل تعلػػي ال فػػى الفػػرص تكػػافك وتػػأمي  ، الصػػحية الرعايػػة وتػػأمي  األميػػة
 أا ػػت التػى القضػايا مػ  والكثيػر ، وسياسػيا اقتصػػاديا وتمكين ػا ، العامػة الحيػاة فػى دمج ػا

فػى الوقػت الػ ى تطغػى قضػايا المػرأة الشػكلية علػى وسػػا ل  والفاعلػة الجديػة المعالجػة عػ 
المتػػا عي  اإلعػػبلـ ، فينصػػب التركيػػز علػػى الموضػػة واألزيػػاء والتجميػػل ، األمػػر الػػ ى يػػدفع 

للشػػأف اإلعبلمػػى إلػػى إت ػػاـ نسػػاة كايػػرة مػػ  وسػػا ل اإلعػػبلـ  أن ػػا تسػػير فػػى ركػػب وسػػا ل 
اإلعبلـ الغر ية التى سعت إلى تسليع المػرأة ، والتكسػب ماديػا مػ  طػرح القضػايا الشػكلية 
التػػى تخصػػ ا فػػى الوقػػت الػػ ى تحيػػد عػػ   سػػاطة الاحػػث والمعالجػػة للعديػػد مػػ  القضػػايا 

، أى تتجاهػػػل وسػػػا ل اإلعػػػبلـ ( 87)اػػػر أولويػػػة لجم ػػػور النسػػػاء العر يػػػات ال امػػػة التػػػى تعت
الدور اإليجا ى ال ى تقـو  ه المرأة فػى تنميػة المجتمػع ، ويعتاػر هػ ا إحػدى سػال ممارسػة 

 العنف ضد المرأة وانتزاع حقوق ا . 

و إلقػاء ناػرة علػػى أوضػاع المػرأة العر يػػة ايف ، نجػدها قػد تطػػورت  شػكل ملحػػوظ     
ث حصلت على الكثير م  الحقوؽ فى العل  والعمل . وأصاحت عنصرا فعاال  إيجا يػة حي

فى كافة مجػاالت التنميػة السياسػية واإلقتصػادية واالجتماعيػة فػى الػوط  العر ػى ، فلػ  يعػد 
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يخلػػػو موقػػػع مػػػ  مواقػػػع اإلنتػػػاج والمسػػػ ولية علػػػى أى المسػػػتويات إال كػػػاف ل ػػػا فيػػػه مكػػػاف 
نتيجة ذل  أف تغيرت قضايا وهمـو المرأة واألسرة العر ية تاعا وانجازات واضحة  ، وكانت 

 –لتغيػػر أوضػػاع ا والاػػروؼ الراهنػػة .. ف ػػل اسػػتطاعت صػػحف ومجػػبلت المػػرأة واألسػػرة 
التػػى تطػػورت هػػى األخػػرى تطػػورات كايػػرة واػػ دت قفػػزات سػػريعة فػػى طااعت ػػا وإخراج ػػا 

لتغيػرات واألوضػاع الجديػدة هل استطاعت أف تواكػب تلػ  ا – فضل التكنولوجيا الحديثة 
 للمرأة واألسرة ؟ 

وتاػرز فػى ظػل هػ   الحقيقػة ، اإلاػكالية الخاصػة  موقػف اإلعػبلـ مػ  قضػية تحريػر    
المػػرأة أو آليػػة تنػػاوؿ اإلعػػبلـ مػػع قضػػايا المػػرأة وكيفيػػة تصػػويرها مػػ  خػػبلؿ واقع ػػا القػػا   ، 

ـ يكتفػى  رصػد واقع ػا الػراه  وهل يقـو  دور إيجا ى فػى دفػع قضػايا المػرأة إلػى األمػاـ ، أ
إلى تكريس أدوارها التقليدية متجاهبل إنجػازات  -متعمدا – سلاياته وإيجا ياته ، أـ يسعى 

 عض النساء فى مجاالت التعلي  والعمل واإل داع الفكرى والعلمى . ويضاؼ إلػى مػا سػا  
قليػػدى للمػػرأة ، التحػػديات الثقافيػػة واالجتماعيػػة األخػػرى التػػى تتعلػػ   الػػدور الجنػػدرى الت

والتحديات السياسية واالقتصادية والقانونية التػى تمػس فػى جػزء كايػر من ػا اإلطػار القػانونى 
لتكػػريس دونيػػة وت مػػي  دور المػػرأة ، فػػبل يمكػػ  أف يكػػوف الحػػديث عػػ  عبلقػػة اإلعػػػبلـ 
 موضوع المرأة مجرد حديث ع  تقنية التواصل وارتااط ػا  مسػألة إدمػاج النػوع االجتمػاعى 

التنمية ،  قدر ما هو مسألة اا كة تتعل   مناور فكرى وسياسى تحمله وسا ل اإلعبلـ فى 
 ، وتروجه داخل المجتمع انطبلقا م  خلفيات تقافية وتصور للنااـ االجتماعى . 

وألف مايقدـ فى وسا ل اإلعػبلـ إنمػا هػو مػرآة عاكسػة لحضػارة المجتمػع وتقافتػه ،     
يمػػا يقػػدـ مػػ  تلػػ  الوسػػا ل ، ومحاولػػة توظيػػف المػػادة كػػاف مػػ  الضػػرورى إعػػادة الناػػر ف

اإلعبلميػػة التوظيػػف األمثػػل  مػػا يعمػػل علػػى تغييػػر اإلتجاهػػات واألفكػػار السػػا دة عػػ  المػػرأة 
لدى أفراد المجتمػع ، وذلػ  حتػى يقػدـ صػورة حقيقيػة عن ػا ، ويقػدم ا فػى إطػار يعاػر عػ  
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تصػػاق تلػػ  المػػادة اإلعبلميػػة واقع ػػا المعػػاي  مػػ  ناحيػػة ، ويعمػػل علػػى الن ػػوض   ػػا حتػػى 
  مثا ة المعي  الحقيقى لتقدـ المرأة ، وم  ت  تقدـ المجتمع . 

 :  تامنا : اجراءات الدراسة التحليلية

تػػ  جمػػع  يانػػات الدراسػػة عػػ  طريػػ  اسػػتمارة تحليػػل المضػػموف لصػػحيفتى ) األهػػراـ    
الجتماعى داخل األسرة والوفد ( والخاصة  موضوع الدراسة وهو العنف القا   على النوع ا

، حيػػث قامػػت الااحثػػة  تحديػػد ف ػػات التحليػػل ، ووحػػدة التحليػػل ، تػػ  تقػػدي  وصػػف كمػػى 
لمعطيات اسػتمارة تحليػل المضػموف ، تػ  الػر ط  ػي  مختلػف المتغيػرات وإيجػاد تفسػيرات 

 منطقية وعلمية . وفيما يلى نعرض ل ل  : 

، حيػث يػت  احتسػاب الموضػوع   ت  اختيار الموضوع كوحػدة للقيػاس وحدة التحليل : 
كوحػػدة متكاملػػة ، وتحليػػل األفكػػار الػػواردة داخػػل الموضػػوعات الخاصػػة  قضػػية الدراسػػة 

 وهى العنف الجندرى . 

تقتضػػػػػى دراسػػػػػات تحليػػػػػل المضػػػػػموف ، تحديػػػػػد ف ػػػػػات التحليػػػػػل ف ػػػػػات التحليػػػػػل : 
ت التػى المستخدمة  شكل ال يقال أى تدخل فيما  ين ا . حيث أف الف ات : هػى التصػنيفا

يضع ا الااحث استنادا إلى طايعة الموضػوع ، ومشػكلة الاحػث ، كوسػيلة يعتمػد علي ػا فػى 
 . و ناء على ذل  فقد ت  تصنيف الف ات التحليلية إلى :  (88)حساب تكرارات المعانى 

 أوال : ف ات المضموف ) ماذا قيل ؟ ( : 

لجنػػػدرى داخػػػل ف ػػػة القضػػػية ومػػػدى انتشػػػارها : أى قضػػػية الدراسػػػة وهػػػى العنػػػف ا -8
األسػػرة ، وحجػػ  المعلومػػات وتكػػرار النشػػر ، وأهػػ  أاػػكاؿ العنػػف ، وعلػػى مػػ  يقػػػع 

 العنف . 

 –التقريػػػر  –ف ػػػة األاػػػكاؿ واألنمػػػاط التحريريػػػة الصػػػحفية المسػػػتخدمة : الخاػػػر  -1
 أخرى ت كر . –الكاريكاتير  –الحديث  –المقاؿ  –التحقي  
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التوجيػػػه  –تفسػػػير األسػػػااب اػػػرح و  –ف ػػػة األهػػػداؼ : اإلعػػػبلـ ونشػػػر األخاػػػار  -3
 والمعالجة .

 مصور . –مراسل  –محرر  –ف ة المصدر : كاتب  -4

 ف ة األساليب اإلقناعية :  -5

إيجا يػات  –تسلسػل منطقػى  –أساليب منطقية : اسػتخداـ األرقػاـ واإلحصػاءات  - أ
 سلايات . –
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 راويػػز وإطػػارات  –عنػػاوي  فرعيػػة  –ف ػػة العنػػاوي  ووسػػا ل اإل ػػراز : عنػػاوي  كايػػرة  -1
 صور .

 :   العينة الزمنية

ر عػة وعشػري  عػددا مػ  كػػل مػا العينػة الزمنيػة للدراسػة التحليليػة ، فقػد ااػتملت علػى أ
صحيفة ) األهراـ والوفد (  واقع عددي  ع  كل ا ر مػ  أاػ ر السػنة ، وذلػ  ا تػداء مػ  

ـ . و ناء عليه فقد ت  اختيار العينة 1085ـ وحتى ن اية ا ر ديسمار  1085ا ر يناير 
علػػػػى مػػػػرحلتي  ، األولػػػػى عشػػػػوا ية  سػػػػيطة حيػػػػث تػػػػ  اختيػػػػار العػػػػدد األوؿ مػػػػ   ػػػػي  أيػػػػاـ 

ساوعي  األولي  م  الش ر األوؿ ، حيث كاف ذلػ  اليػـو هػو اليػـو التاسػع مػ  الشػ ر ، األ
أما المرحلة الثانية ، فاستندت على العشوا ية المنتامة ، حيث ت  اختيار العدد الثانى  نػاء 
على وضع مسافة زمنية متساوية  ي  العدد األوؿ والثانى قدرت  خمسة عشر يوما ، حيػث 
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نى فى اليـو الرا ػع والعشػري  مػ  الشػ ر نفسػه . تػ  تػ  ترتيػب هػ   التػواري  جاء العدد الثا
 فى األا ر البلحقة لكل صحيفة .

على استمارة الاحػث مػ    Face Validityوقد ت  اجراء اختاار الصدؽ الااهرى     
خػػبلؿ عرضػػ ا علػػى عػػددم  المحكمػػي  والمتخصصػػي  فػػى االجتمػػاع واالعػػبلـ ، ووصػػل 

% حيػػػث أ ػػػدى  عضػػػ   مبلحاػػػات روعيػػػت فػػػى 95محكمػػػي  إلػػػى نسػػػاة اإلتفػػػاؽ  ػػػي  ال
الصياأة الن ا ية . وت  التأكد م  تاػات التحليػل  قيػاـ  ػاحثي   تحليػل أعػداد مػ  الصػحف 

% مػػػ  اجمػػػالى العينػػػة ،  اسػػػتخداـ معادلػػػة اقترح ػػػػا 10.8عينػػػة الدراسػػػة ، مػػػا يسػػػاوى 
المضػموف ، وصػلت نسػاة لتحديػد درجػة الثاػات فػى دراسػات تحليػل   Holstiهولسػتى 

 % ، مما يعنى درجة عالية م  التواف  فى التحليل والثاات فى النتا ج .89التواف  إلى 

 الدراسة التحليلية :

 تقـو الدراسػة التحليليػة علػى ناريػة تحديػد األولويػات أو وضػع األجنػدة ، وتفتػرض    
 تقػع التػي والقضػايا عاتالموضػو  جميػع تقػدـ أف تسػتطيع ال اإلعبلـ وسا ل أف النارية ه  
 التركيػز يػت  التي الموضوعات  عض الوسا ل ه   على القا موف يختار وإنما المجتمع ، في

 النػػػاس اهتمػػػاـ تثيػػػر الموضػػػوعات هػػػ   ومحتواهػػػا ، طايعت ػػػا فػػػي والػػػتحك   شػػػدة ، علي ػػػا
 لػػػدى الموضػػػوعات هػػػ   تمثػػػل و التػػػالي...  في ػػػا ويفكػػػروف يػػػدركون ا ، وتجعل ػػػ  تػػػدريجيا

 .( 89)اإلعبلـ  وسا ل تطرح ا ال التي الموضوعات ع  نسايا أكار أهمية جماهيرال

 ، التػػي الديمقراطيػػة المجتمعػػات فػػي خاصػػة أهميػػة األجنػػدة وضػػع دراسػػات وتحتػػل    
 القرارات صنع عمليات في كمدخبلت وتوجي اته العاـ الرأي الهتمامات خاصة عناية تولي

  دراسػػات الديمقراطيػػة أيػػر الػػدوؿ ت ػػت  فيمػػا ت،المسػػتويا  كافػػة علػػى السياسػػات ووضػػع
 االعػبلـ وسػا ل توظيػف يػت  اذ العػاـ ، الػرأي علػى السػيطرة إحكػاـ فػي رأاة األجندة وضع
  شػػأف العػػاـ الػػرأي انتاػػا  تشػػتيت ، وكػػ ل   عين ػػا قضػػايا حػػوؿ العػػاـ الػػرأي اهتمػػاـ لتركيػػز
 أو األولويػػات ترتيػػب فػػي تاحػػث الناريػػة هػػ       .في ػػا  التفكيػػر لػػه يػػراد ال أخػػرى قضػػايا
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 ووسػػا له االعػػبلـ أف  وهػػي هامػػة قضػػية مػػ  وتنطلػػ  االهتمامػػات ترتيػػب أو األجنػػدة وضػػع
 علػػػػى ويركػػػػز في ػػػا يفكػػػػروف التػػػي القضػػػػايا ل ػػػػ  يضػػػع ، الجم ػػػػور معػػػارؼ ينمػػػػي المتنوعػػػة

 أوال : تحليل ف ات المضموف : .( 90) الجم ور   ا ي ت  التي واألحداث الشخصيات

وف هػػػػو مػػػػادة الرسػػػػالة التػػػػى اختارهػػػػا المصػػػػدر لتعاػػػػر عػػػػ  أهدافػػػػه ، حيػػػػث أف المضػػػػم
المضػػموف الخػػاص  قضػػية الدراسػػة هػػو المعلومػػات التػػى يقػػدم ا المصػػدر عػػ  هػػ   القضػػية 
واألراء والتصورات التى يطرح ا حوؿ أساا  ا وأ عادهػا والمقترحػات والحلػوؿ المناسػاة ل ػا 

  ا ه   المعلومات والتػى تقػرر إلػى حػد مػا تكػوي  أو ، وأيضا الطريقة التى يختار أو يرتب 
 ناء المضموف الخاص  القضية . وهناؾ مكارات يمك  م  خبلل ا اإلسػتدالؿ علػى أهميػة 

 المضموف وتأتير  على القراء . 

 حج  المعلومات وتكرار النشر ومدى أهميته :  -8

لى للمػادة التحريريػة يرتاط مكار اإلهتماـ  القضية موضوع الدراسة  الحج  اإلجمػا    
الصحفية ، ومدى المضموف الػ ى تغطيػه هػ   المعلومػات ، وتكػرار نشػرها علػى صػفحات 

 جريدتى األهراـ والوفد . حيث أف حج  المادة التحريرية وتكرار نشرها يفيد فى : 

 . دفع الجم ور إلى إدراؾ موضوع القضية 

 . وصوؿ القضية إلى مختلف الجم ور  التتا ع 

 حساس لدى الجم ور  قوة المصدر والثقة  ه . توليد اإل 

حيث وصل اهتماـ صحيفتى الدراسة ) األهراـ والوفد (  ااهرة العنف القػا   علػى     
تكػػرارا ( فػػى صػػحيفة األهػػراـ ،  30الجنػػدرى داخػػل األسػػرة ، خػػبلؿ عػػاـ الدراسػػة إلػػى ) 

طػػواؿ العػػاـ  واقػػع  تكػػرارا ( علػػى مػػدار أعػػداد الجريػػدتي  30و المثػػل فػػى صػػحيفة الوفػػد ) 
ولعػل اهتمػاـ جريػدة األهػراـ  قضػية الدراسػة إنمػا يكمػ  فػى خطورت ػا    عددي  كػل اػ ر . 

كمشػكلة عامػػة وقضػػية اجتماعيػة ت ػػدد األسػػر المصػرية  مخػػاطر كايػػرة . أمػا تركيػػز صػػحيفة 
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الوفػػػد علػػػى قضػػػية الدراسػػػة ، فقػػػد يرجػػػع إلػػػى توضػػػيق عػػػدـ قػػػدرة الناػػػاـ الحكػػػومى علػػػى 
زيد م  المشكبلت ، وطرح الحلوؿ والادا ل المناساة ل ا ، وهػ ا أمػر طايعػى استيعاب الم

لصػػػحيفة حز يػػػة معارضػػػة ، تميػػػل إلػػػى توضػػػيق السػػػلايات فػػػى المجتمػػػع وقصػػػور األج ػػػزة 
وتمشيا مع أه  وظا ف نارية موضع األجندة م فاف  المس ولة فى الدولة ع  أداء أدوارها .

 و التػالي يمكػ  القضػية،  تلػ  الجمػاهير وعػي مػ  يزيػد معينػة لقضػية اإلعبلـ عرض وسا ل
حيػث تقػـو هػ   الناريػة  .اإلعػبلـ وسػا ل تعرض ا التي القضايا  ي  م  ال امة القضية تمييز

  ترتيب أولويات الجم ور ، وذل   التركيز على قضايا معينة دوف أخرى . 

ايا  شػكل و الكشف ع  اتجاهات التناوؿ الصحفى لمثل ه   الموضوعات والقضػ    
عػػػاـ ، ، والتػػػى يصػػػف ا الػػػاعض  المسػػػكوت عنػػػه ، نجػػػد اتجػػػاهي  ..اإلتجػػػا  األوؿ : هػػػو 
تقليص المعلومات ع  العنف خاصة ضػد النسػاء إلتاػات أف المجتمػع آمػ  ، وأف حػوادث 
العنف الموجه ضد المرأة ) كاإلأتصاب وأيرهػا ( إنمػا هػى مجػرد حػوادث فرديػة تقػع في ػا 

) األنثػى ( نتيجػة سػوء األخػبلؽ أو أفكارهػا الخاط ػة عػ  الحريػة . المس ولية على الضػحية 
واإلتجا  الثانى : هو إظ ار حاالت العنف  كل أاكال ا  إعتاارها جريمة وانت اؾ لحػ  مػ  
حقوؽ اإلنساف ، وم  ت  يجب مواج ت ػا والتعامػل مع ػا ، حيػث أف المتسػااي  فػى العنػف 

 لفعل . ليسوا وحده  فقط المس ولي  ع  اقتراؼ ا

 أاكاؿ وصور العنف األسرى الجندرى  كما تعكس ا الصحف : -1

 (8جدوؿ رق  )

 أاكاؿ العنف الجندرى فى الصحف المصرية اليومية
     

 انصحيفح

 انشكم

 انمجمىع انىفذ األهراو

 % ك % ك % ك

االجتماػ

 ي

7 32.2

2% 

9 23% 66 36.6

7% 
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2.22 6 انجىسً

% 

4 62.2

2% 

5 3.22

% 

26.6 66 %53 65 انجسذي

7% 

36 42.2

2% 

 - - - - - - انهفظً

66.6 5 مختهط

7% 

5 66.6

7% 

63 66.6

7% 

6.67 3 غير محذد

% 

6 2.22

% 

2 5% 

633 23 انمجمىع 

% 

23 633

% 

63 633

% 

( إلى أف موضػوعات العنػف الجسػدى جػاءت فػى المرتاػة 8تشير  يانات الجدوؿ )    
%( وفػػى جريػػدة 50فػػى جريػػدة األهػػراـ ) األولػى مػػ  حيػػث التكػػرار ، حيػػث  لغػػت نسػػات ا

%( أما موضوعات العنف االجتماعى ، فقد جاءت فى المرتاػة الثانيػة  مػا 36.67الوفد )
%( فى الوفد ، أما العنف المخػتلط فقػد 30%( فى األهراـ وما نساته )13.33نساته )

 ػة العنػف %( فػى كػل مػ  األهػراـ والوفػد . أمػا ف86.67جػاء فػى المرتاػة الثالثػة ونسػاته )
 اللفاى فقد جاءت فى المرتاة األخيرة . 

و مبلحاػػػة يوميػػػة لضػػػعف العبلقػػػات والتفػػػاعبلت االجتماعيػػػة العامػػػة فػػػى مجتمعنػػػا ،     
يمكػػ  القػػوؿ أف العنػػف اللفاػػى هػػو األكثػػر اػػيوعا ، إال أف مػػ  يتعرضػػوف ل ػػ ا النػػوع مػػ  

سػرة ووحػدت ا ، وتمااػػيا العنػف ال يفضػلوف إفشػاء  أو التاليػػ  عنػه حفاظػا علػى تماسػػ  األ
مع العادات والقي  والتقاليد السا دة فى المجتمػع ، هػ ا  األضػافة إلػى أف تػأتير هػ ا النػوع 
مػػػ  العنػػػف يقتصػػػر علػػػى الناحيػػػة النفسػػػية للمعنػػػف ، والػػػ ى  ػػػدور  يتحمػػػل هػػػ   ايتػػػار ، 

نػا فػإف ويفضل أال يال  ع  ه ا النوع م  العنف حتى ألقرب المقػر ي  فػى العا لػة ، ومػ  ه
العنػػف اللفاػػى كثيػػرا مػػا يتلػػوف  درجػػة الػػوعى الحضػػارى والثقافػػة الشػػعاية السػػا دة ، ولػػ ا 

 فالتركيز أالاا ما يكوف على العنف الجسدى ول  ا جاء فى المرتاة األولى . 
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كمػػا الحاػػت الااحثػػة فػػى تحليل ػػا للصػػحف أف الرجػػاؿ فػػى الطاقػػات الفقيػػرة يميلػػوف      
ب فػػى األمػػاك  الاػػاهرة مثػػل الوجػػه واليػػدي  ، فػػى حػػي  يميػػل إلػػى اسػػتخداـ العنػػف  الضػػر 

 الرجاؿ فى الطاقات الوسطى والعليا إلى ضرب األماك  أير الااهرة م  المرأة . 

اف المجتمع المصرى اأنه اأف  اقى المجتمعػات يشػ د صػورا جديػدة مػ  العنػف ،     
نفسػػػيا واجتماعيػػػا حيػػػث أصػػػاحت األسػػػرة مسػػػرحا للتفػػػاعبلت العنيفػػػة والتػػػى تحػػػدث أذى 

و دنيا ألطراؼ عديدة داخل األسرة ، خاصة المرأة ، التى يتخ  العنف الموجه ل ا أاػكاال 
عديػػدة ، أهم ػػا التمييػػز  ػػي  الجنسػػي  والتفػػاوت  ين مػػا فػػى الفػػرص المتاحػػة علػػى جميػػع 
المستويات التعليميػة والصػحية واالجتماعيػة والسياسػية وأيرهػا ، ممػا يشػكل تحػديا تنمويػا 

 ى حد ذاته . ف

وقد ظ رت أاكاؿ مستحدتة فى ظل التكنولوجيا الجديدة التى تمخض عن ا أنمػاط     
مختلفة م  العنف كمطاردة النساء  واسطة االنترنت أو المحموؿ ، وم  ت  ينتج ع  ذلػ  

 عدـ وجود قا مة  أاكاؿ العنف ضد المرأة يمك  اعتاارها جامعة مانعة .

 :      رى كما تعكس ا الصحفأسااب وعوامل العنف الجند -3

 (1جدوؿ )

 أسااب وعوامل العنف الجندرى فى الصحف اليومية
     

 انصحيفح

ػىامم 

 انؼىف

 انمجمىع انىفذ األهراو

 % ك % ك % ك

ػىامم 

 اجتماػيح

63 22.22

% 

9 23% 69 26.6

7% 

ػىامم 

 ثقافيح 

63 22.22

% 

63 22.2

2% 

33 22.2

3% 
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ػىامم 

 اقتصاديح 

9 23% 63 22.2

2% 

69 26.6

7% 

ػىامم 

 سياسيح 

6 2.24

% 

- - 6 6.67

% 

ػىامم 

 وفسيح 

- - 6 2.24

% 

6 6.67

% 

633 23 انمجمىع 

% 

23 633

% 

63 633

% 

( أف العوامػػل االجتماعيػػة والثقافيػػة تشػػغل المحػػل األوؿ وراء ظػػاهرة العنػػف 1يوضػػق الجػػدوؿ )
، حيػػث جػػاءت العوامػػل االجتماعيػػة الجنػػدرى داخػػل األسػػرة ، تلي ػػا ماااػػرة العوامػػل االقتصػػادية 

%( فػػى جريػػدة الوفػػد ، فػػى حػػي  63.33%( فػػى جريػػدة األهػػراـ و)66.66والثقافيػػة  نسػػاة )
 %( فى الوفد . 33.33%( فى األهراـ ونساته )30جاءت العوامل االقتصادية  ما نساته )

ل والمرأة ، مما يككد أف التنش ة االجتماعية  تلعب دورا فى تشكيل اخصية كل م  الرج    
ويعػػود التكػػوي  الػػ هنى والوجػػدانى لكػػل من مػػا إلػػى تػػراث تقػػافى واجتمػػاعى وتعليمػػى يسػػ   فػػى 
 تكوي  صورة ع  المرأة تحصرها فى إطار تقليدى م  الوظا ف واألدوار والمكانة االجتماعية . 

ة كمػػا يحػػوى الانػػاء االجتمػػاعى العديػػد مػػ  الضػػغوط الناتجػػة عػػ  أحػػداث الحيػػاة اليوميػػ     
والدافعػة إلػى العنػف ، فيتحػوؿ العنػف مػ  نتيجػة إلػى سػاب فيولػد مزيػدا مػ  العنػف الػ ى يخلػ  
دا رة مفرأة  حيث يػكدى تكػاتر السػلوكيات العنيفػة وتراكم ػا إلػى أف يتحػوؿ العنػف إلػى أسػلوب 
حياة .     وقد تدفع ضغوط الانية االجتماعية إلى تسػامق األفػراد فػى  عػض األفعػاؿ التػى تخػرج 

حػػدود الػػنمط المثػػالى مػػ  أجػػل التكيػػف مػػع الواقػػع ، فتسػػامق الزوجػػة مػػع الػػزوج فػػى حالػػة  عػػ 
استخدامه العنف ضدها لكػى ال يحػدث اإلنفصػاؿ ، ممػا يجعػل الػزوج يتمػادى فػى هػ ا السػلوؾ 
إلػػى أف يصػػاق  عػػد ذلػػ  حػػ  مكتسػػب وال يحػػ  ل ػػا اإلعتػػراض ، إال أف الضػػغوط فػػى حػػد ذات ػػا 

سػػػير العنػػػف ولكػػ  عنػػػدما تتضػػافر عوامػػػل أخػػػرى مػػع وجػػػود الضػػػغوط ليسػػت العامػػػل الكػػافى لتف
 المجتمعية والحياتية فإنه م  المنتار أف يحدث السلوؾ العنيف . 
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كما أف محدودية الفرص للمرأة فى مجػاالت الحيػاة المختلفػة مػ  تعلػي  وعمػل ومسػاواة      
يعتار الموروث الشػعاى هػو وتمكي  وحرية القرار أضعف المرأة وزاد م  العنف الموجه ضدها . و 

أحد الروافد العامة فى تحديد  نية الثقافة السا دة والتى يحمل الكثير م  المضامي  التػى تكػرس 
 قيما ومعايير تدعو إلى ق ر المرأة وتحجي  اأن ا فى األسرة . 

وقد كشف التحليل أف العوامػل االقتصػادية مػ  العوامػل ال امػة الدافعػة للعنػف الجنػدرى     
كل عاـ والموجه ضد المرأة  شكل خاص ، حيث أف الفقر والاطالة وقلة الدخل واإلحااطات  ش

واألزمػػات االقتصػػادية وقلػػة فػػرص السػػك  واإلزدحػػاـ كل ػػا مسػػااات للعنػػف مػػع اتسػػاع الفػػوارؽ 
وانتشػػار الفسػػاد ممػػا أدى إلػػى ردود أفعػػاؿ عنيفػػة ظ ػػرت  وضػػوح فػػى أنامػػة المجتمػػع و خاصػػة 

لػ ى أالاػػا مػا يناػػر للمػػرأة  اعتاارهػا خاضػػعة علػى الػػدواـ لوصػاية أفػػراد األسػػرة الناػاـ األسػػرى . ا
الػػ كور ، و اعتاارهػػا جػػزءا مػػ  تناػػي  مكسسػػة األسػػرة ال  اعتاارهػػا فػػردا يتمتػػع  حقوقػػه المسػػتقلة 
والمسػػاوية لحقػػػوؽ الرجػػػل . والمبلحػػػ  أف المجتمػػػع المصػػػرى يقػػػف موقفػػػا حياديػػػا تجػػػا  معاػػػ  

ارسػػه الرجػػاؿ ضػػد المػػرأة  حجػػة أف ذلػػ  أمػػر اخصػػى أو عػػا لى أو ألنػػه أاػػكاؿ العنػػف الػػ ى يم
يعتار جزءا م  تر ية اإلناث أو ح  م  حقوؽ الرجل . فوجود الرجل داخل األسػرة يعنػى امتبلكػه 
ح  تعنيف الزوجة واأل ناء ولو كاف ذل  لساب  سيط ألف ممارسته تعتار تثايت لرجولته التى هى 

  لممارسة تقافية ذكورية متج رة فى  نية وتقافة المجتمع .فى الحقيقة األمر تكريس 
 :المعنفوف داخل األسرة كما تعكس ا الصحف  -4

 (3جدوؿ )

 على م  يقع العنف داخل األسرة
     

 انصحيفح

 انمؼىفىن

 انمجمىع انىفذ األهراو

 % ك % ك % ك

انسوجح ) 

 أو األو (

6

3 

43% 6

3 

22.2

4% 

3

3 

26.6

7% 

66.6666.6 66.65 5انسوج ) 
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 %7 3 %7 %7 (أو األب 

6 %23 9 %33 6 انشثاب 

5 

35% 

62.2 4 األطفال 

2% 

4 62.2

2% 

3 62.2

2% 

6.67 3 كثار انسه 

% 

6 2.22

% 

2 5% 

2.22 6 مختهط 

% 

6 2.22

% 

3 2.22

% 

2 انمجمىع 

3 

633

% 

2

3 

633

% 

6

3 

633
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المرتاػة األولػى  ( إلى أف الزوجة هى م  يقػع علي ػا العنػف فػى3تشير  يانات الجدوؿ )
%( فػػػى الوفػػػد ، وجػػػاءت ف ػػػة 33.34%( فػػػى األهػػػراـ ، ومػػػا نسػػػاته )40و مػػػا نسػػػاته )

%( فػػى 30%( فػػى األهػػراـ ، و مػػا نسػػاته )10الشػػااب فػػى المرتاػػة الثانيػػة  مػػا نسػػاته )
%( فى األهراـ و الوفػد ، 86.67الوفد ، أما المرتاة الثالثة فقد احتل ا الزوج  ما نساته )

األطفػػاؿ فػػى المرتاػػة الرا عػػة ، وف ػػة كاػػار السػػ  فػػى المرتاػػة الخامسػػة ، وأخيػػرا وجػػاءت ف ػػة 
 جاءت ف ة مختلط فى المرتاة األخيرة . 

يكشف لنػا هػ ا الجػدوؿ أنػه أالاػا مػا تتعػرض الزوجػات للعنػف أكثػر مػ  األزواج ،     
التػى وذل  لضعف قدرت   على الدفاع ع  أنفس   ، عبلوة على  عض القيود اإلجتماعية 

تدفع الزوجات إلػى العػي  ضػم  دوامػة العنػف ، دوف إ ػداء أى رد فعػل تجاهػه أو محاولػة 
مقاومتػػه .     ففػػى الواقػػع ، نجػػد أف عبلقػػات القػػوة داخػػل النسػػ  األسػػرى ليسػػت سػػوى 
انعكاسػػا لانػػاء القػػوة فػػى المجتمػػع  شػػكل عػػاـ ، ذلػػ  الانػػاء الػػ ى يػػدع  ويعػػزز عبلقػػات 

واالسػتغبلؿ اإلقتصػادى فػى المجتمػع وفػى األسػرة ، مػ  خػبلؿ  ال يمنػة والق ػر االجتمػاعى
نسػ  القػي  والثقافػة والقػانوف والمكسسػة اإلعبلميػة . وتعتاػر المػرأة )  نتػا كانػت أـ زوجػػة أـ 
أختا ( أكثر األفراد داخل األسرة تعرضا للعنف لكون ا تحتل مكانة ضػعيفة فػى  نػاء القػوى 
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ماعيػػة للمػػرأة فػػى تقافتنػػا التقليديػػة السػػا دة تخضػػع ا داخػػل األسػػرة .     اف التنشػػ ة االجت
لمناومػػات قيميػػة تسػػتند فػػى جوهرهػػا إلػػى أفكػػار تعكػػس ذكوريػػة السػػلطة . لػػ ا فػػاف تلػػ  
التنش ة تعمل على انتاج ا أو اعادة انتاج ا إلى الحد ال ى تدافع المرأة في ا ع  معنف ػا ، 

مػػػ  النسػػػاء ال تعػػػى حقػػػوق   ممػػػا وتتنػػػازؿ في ػػػا عػػػ  حقوق ػػػا ، فضػػػبل عػػػ  أف نسػػػاة عاليػػػة 
وناػػػرا لتفػػػاق  الاػػػاهرة وتزايػػػد  يجعل ػػػا قا لػػػة للعنػػػف الػػػ ى يمػػػارس ضػػػدها دوف احتجػػػاج .

وتيرت ا فى الفترة األخيرة ، فقد صار ما تعانيه المرأة فى المجاؿ العاـ موضػوعا اػا عا علػى 
العمل ، ممػا جعػل منا ر عديدة سواء فى االعبلـ أو مواقع التواصل االجتماعى ، أو أماك  

 ه   القضية تحاى  أهمية محورية لدى المنامات والمجموعات النسوية . 

أى أنػػه  عػػد معانػػاة الحركػػة النسػػوية لتحقيػػ  المسػػاواة  ػػي  الرجػػل والمػػرأة وتعػػديل     
 عػػض  نػػود قػػواني  األحػػواؿ الشخصػػية أو إضػػافة  عػػض الشػػروط التػػى تضػػم   عػػض حقػػوؽ 

إال أف الواقػػع يكشػػف عػػ  تػػأتير المػػوروث الثقػػافى والتنشػػ ة  المػػرأة ومنػػع التمييػػز ضػػدها ،
اإلجتماعية والفقر واألمية والتفسير الخاطىء لاعض النصوص الدينية كمارر لسػيطرة الرجػل 
والنارة الدونية للمرأة .  أما ف ة األطفاؿ ف   أالاا أضعف الحلقات داخل األسرة وأكثرها 

لممارسات عنيفة سواء م  الوالدي  أو األقارب أو  اعتمادا على الغير ، مما يجعل   عرضة
 حتى م  الغر اء ، ل  ا ف   أكثر الف ات حاجة إلى الرعاية واإلهتماـ .

 :  نمط التغطية الصحفية والمصدر -5

 (4جدوؿ رق  )

 نمط التغطية الصحفية لموضوع العنف الجندرى
 انصحيفح

ومط 

 انتغطيح

 انمجمىع انىفذ األهراو

 % ك % ك % ك

 33 انخثر
22.2

2% 
32 

76.6

7% 
45 75% 
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 6 انتقرير
2.22

% 
6 

2.22

% 
3 

2.22

% 

 - - - - - - انتحقيق

 4 انمقاتهح
62.2

4% 
2 63% 7 

66.6

7% 

 - - - - - - انمقال

 - - - - - - انتحهيم

 6 انكاريكاتير
2.22

% 
6 

2.22

% 
3 

2.22

% 

 3 تريذ انقراء
6.67

% 
3 

6.67

% 
4 

6.67

% 

 23 انمجمىع
633

% 
23 

633

% 
63 

633

% 

( إلػػى أف نمػػط الخاػػر الصػػحفى جػػاء فػػى المرتاػػة األولػػى مػػ  4تشػػير  يانػػات الجػػدوؿ )
%( 76.67%( فى جريدة األهراـ ونساة )73.33أنماط التغطية الصحفية و ما نساته )

  نسػػػػاة الصػػػػحفية المقػػػػا بلت فػػػػى جريػػػػدة الوفػػػػد ، أمػػػػا المرتاػػػػة الثانيػػػػة فقػػػػد احتلت ػػػػا ف ػػػػة
%( فى الوفد ، والمرتاة الثالثة اغل ا  ريػد القػراء 80ـ ، ونساة )فى األهرا %(83.34)

 %( فى األهراـ والوفد .6.67 نساة )

ولعػػػل ارتفػػػاع نسػػػاة اسػػػتخداـ الخاػػػر الصػػػحفى مػػػ   ػػػي  أنمػػػاط التغطيػػػة الصػػػحفية     
األخػػرى يرجػػع إلػػى أف الخاػػر هػػو عصػػب الصػػحافة الحديثػػة ،  اعتاػػار  أوؿ مػػا ينشػػر في ػػا ، 

ى معاػػ  األاػػكاؿ التحريريػػة األخػػرى ، كمػػا أنػػه  ػػدوف الخاػػر ال يتولػػد الػػرأى وهػػو األصػػل فػػ
ال ى تتضمنه اإلفتتاحية والمقاالت والتحقيقات ، حيث يمثل الخار المػادة األساسػية التػى 
تقـو علي ا الصحافة وتػزود الجم ػور  المعػارؼ والخاػرات . فعػ  طريػ  الخاػر يمكػ  ت ي ػة 

 ء ما يجرى حول   م  وقا ع وأحداث وقضايا . الجم ور إلتخاذ القرارات إزا
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ورأػػ  أهميػػة التقريػػر كػػنمط للتغطيػػة الصػػحفية إال أف نسػػاة إسػػتخدامه فػػى صػػحف     
الدراسػػة لعػػرض قضػػية الاحػػث كانػػت نسػػاته ضػػعيفة رأػػ  دور  ال ػػاـ فػػى تقػػدي  المزيػػد مػػ  

ة . كمػػا أف قلػػة التفاصػػيل للقضػػايا ال امػػة فضػػبل عػػ  تلايتػػه لئلحتياجػػات اإلعبلميػػة المعاصػػر 
تناوؿ ظاهرة العنف الجندرى فى اكل ونمػط التحقيقػات الصػحفية أو حتػى التعليػ  علي ػا 
إنمػػا يشػػير إلػػى أف وجػػود هػػ   القضػػية ضػػم  مأجنػػدةم أولويػػات القضػػايا اإلعبلميػػة ينقصػػ ا 

 االهتماـ  تحليل ا ومناقشت ا . 

 (5جدوؿ )

 مصدر التغطية لموضوع العنف الجندرى
 انصحيفح

 صذرانم

 انمجمىع انىفذ األهراو

 % ك % ك % ك

 6 كاتة
2.22

% 
3 

6.67

% 
  

محرر 

 صحفً

3

6 
73% 

6

3 
63%   

 5 مراسم
66.6

7% 
5 

66.6

7% 
  

مصىر 

 أو رساو
6 

2.22

% 
6 

2.22

% 
  

غير 

 مثيه
3 

6.67

% 
4 

62.2

2% 
  

 انمجمىع
2

3 

633

% 

2

3 

633

% 
  

خػل األسػرة ، تشػير  يانػات وع  مصدر التغطية الصحفية لموضوع العنف الجندرى دا 
%( 70الجدوؿ إلى أف أعلى نسػاة جػاءت مػ  نصػيب المحػرر الصػحفى وكانػت نسػات ا )

%( فػػى جريػػدة الوفػػد ، واحتلػػت ف ػػة المراسػػل المرتاػػة 60فػػى جريػػدة األهػػراـ ، ونسػػات ا )
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ولعػػػػل ذلػػػػ  جػػػػاء نتيجػػػػة مػػػػا يقدمانػػػػه  %( فػػػػى األهػػػػراـ والوفػػػػد .86.67الثانيػػػػة  نسػػػػاة )
غطيػة صػحفية سػريعة ، ونشػر لؤلخاػار وإحاطػة  األحػداث والقضػايا المحيطػة للجم ور م  ت

  ػػ  ، ويشػػترط فػػى العػػرض الصػػحفى للقضػػايا  الصػػدؽ والموضػػوعية ، والدقػػة والاعػػد عػػ  
الت ويػػػػل والماالغػػػػة فػػػػى المعالجػػػػة . خاصػػػػة وأف الصػػػػحف لػػػػ  تعػػػػد أداة لنقػػػػل المعلومػػػػات 

والجماعػات ، وتكػوي  مػواقف   الفكريػة والمعارؼ فقػط ،  ػل أصػاحت أداة توجيػه األفػراد 
 واالجتماعية . 

 :ال دؼ م  التغطية الصحفية  -6

 (6جدوؿ رق  )

 أهداؼ التغطية الصحفية
انصحي

 فح

 انهذف

 انمجمىع انىفذ األهراو

 % ك % ك % ك

االػالو 

ووشر 

 األخثار

6

9 

26.2

2% 

6

7 

56.6

7% 

2

6 
63% 

شرح 

وتفسير 

 األسثاب

6 33% 7 
23.2

2% 

6

2 

36.6

7% 

انتىجيه 

 وانمؼانجح
5 

66.6

7% 
6 33% 

6

6 

63.2

2% 

انمجمى

 ع

2

3 

633

% 

2

3 

633

% 

6

3 

633

% 

( أف أه  أهداؼ التغطية الصحفية لقضية الدراسة الخاصة  العنف 6يوضق الجدوؿ ) 
الجندرى داخػل األسػرة ، كػاف اإلعػبلـ ونشػر األخاػار حيػث جػاء فػى المرتاػة األولػى  نسػاة 

%( فػػى جريػػدة الوفػػد ، يليػػه فػػى 56.67ـ ومػػا نسػػاته )%( فػػى جريػػدة األهػػرا63.33)
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%( فػػى 13.33%( و)10الترتيػػب هػػدؼ الشػػرح والتفسػػير حيػػث جػػاء  نسػػب متقار ػػة )
جريػػػدتى األهػػػراـ والوفػػػد ، أمػػػا هػػػدؼ التوجيػػػه والمعالجػػػة فجػػػاء فػػػى المرتاػػػة الثالثػػػة  نسػػػاة 

أف  %( فػػػػى جريػػػػدة الوفػػػػد .وهػػػػ ا يعنػػػػى10%( فػػػػى جريػػػػدة األهػػػػراـ ونسػػػػاة )86.67)
المعالجػػة التحليليػػة والتفسػػيرية ال تقػػع فػػى المحػػل واإلهتمػػاـ األوؿ لصػػحف الدراسػػة  قػػدر 
اإلهتماـ  المعالجة اإلخاارية ، رأ  أف موضوعات العنف خاصػة داخػل األسػرة  حاجػة إلػى 
المزيد م  اإليضاح والتحليل للوقوؼ على أساا  ا وكيفية عبلج ا والتقليل م  آتارهػا علػى 

خاصة وأف الصحف تعد م  المصادر الر يسية التى يستقى من ا الفرد معارفػه ،  المجتمع . 
كما تس   فى صنع الواقع لقدرت ا على صنع م األجندة م  إعطا  ا أهمية لقضايا وأحداث 

 معينة على قضايا وأحداث أخرى . 

 األساليب اإلقناعية المستخدمة فى الصحف : -7

 (7جدوؿ رق  )

 صحف الدراسةاألساليب اإلقناعية فى 
انصحي

 فح

اسانية 

 االقىاع

 انمجمىع انىفذ األهراو

 % ك % ك % ك

أسانية 

 مىطقيح

6

9 

26.2

2% 

6

4 

46.7

6% 

2

2 

55

% 

أسانية 

 ػاطفيح

6

6 

26.2

2% 

6

6 

52.2

2% 

3

7 

45

% 

انمجمى

 ع

2

3 

633

% 

2

3 

633

% 

6

3 

63

3% 

عػػرض يسػػتخدم ا الصػػحفى فػػى  التػػى األسػػاليب تلػػ  ويقصػػد  األسػػاليب اإلقناعيػػة ، 
وتناوؿ القضية وا رازها إلقناع القارىء  أهميت ا وخطورت ا . وتنقسػ  إلػى : أسػاليب منطقيػة 
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%( فػى جريػدة األهػراـ  ينمػا 63.33احتلت األساليب المنطقيػة نسػاة ) وأخرى عاطفية .
%( فػى جريػدة الوفػد مػ  حيػث اسػتخدام ا ، ر مػا يرجػع ذلػ  إلػى 46.67 لغت نسػاة )

 ا فى استخدام ا األسلوب المناسب فى مثل ه   القضايا الجادة دقة الصحيفة وموضوعيت
إلقنػػاع الػػرأى العػػاـ   خطػػورة القضػػية ، فضػػبل عػػ  أف هػػدؼ اإلعػػبلـ األساسػػى  صػػفة عامػػة 
والصػػحافة  صػػفة خاصػػة هػػو تزويػػد الجمػػاهير  الحقػػا   الثا تػػة والمعلومػػات السػػليمة تجػػا  

.  ينما  لغت نساة استخداـ األساليب  المشكلة أو القضية لتكوي  رأى عاـ صا ب نحوها
%(، ولعػػل ذلػػ  53.33%( وفػػى جريػػدة الوفػػد)36.67العاطفيػػة فػػى جريػػدة األهػػراـ )

ف الرسػػالة اإلتصػػالية الفعالػػة يجػػب أف تضػػ  إ يعػػد مػػدخبل أحيانػػا إلتػػارة القػػارىء واقناعػػه .
التعايػػر عػػ   األفكػػار المنطقيػػة واألفكػػار اإلنفعاليػػة فػػى وقػػت واحػػد ،  معنػػى أنػػه إلػػى جانػػب

األفكار المنطقية يجب اإلاارة إلى العواطف واإلتجاهات والميوؿ ، حيث يجب أف يكخ  
فى اإلعتاػار أهميػة المضػموف الػداللى للرسػالة إلػى جانػب المضػموف العقبلنػى ، فضػبل عػ  
أف اإلتصاؿ الوجدانى له درجة دواـ أكار م  اإلتصاؿ القا   على عرض الحقػا   المنطقيػة 

 ى يحتمل أف تنسى  سرعة إذا ل  يتاي  المتلقى أن ا ذات فا دة  النساة له . فقط الت

 تانيا : تحليل ف ات الشكل :

 : ف ة الموقع م  الصحيفة -8

 (8جدوؿ رق  )

 الموقع م  صحف الدراسة
 انصحيفح

 انمىقغ

 انمجمىع انىفذ األهراو

 % ك % ك % ك

انصفحح 

 األونً
- - - - - - 

انصفحح 

 انذاخهيح

3

3 

92.2

2 

3

9 

96.6

7% 

5

7 

95

% 
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انصفحح 

 األخيرج
3 6.67 6 

2.22

% 
2 

5

% 

 انمجمىع
2

3 

633

% 

2

3 

633

% 

6

3 

63

3% 

( إلػػػػى أف أالايػػػػة التغطيػػػػة الصػػػػحفية لموضػػػػوعات العنػػػػف 8تشػػػػير  يانػػػػات الجػػػػدوؿ ) 
الجنػػػػدرى داخػػػػل الؤلسػػػػرة فػػػػى الصػػػػحف المصػػػػرية اليوميػػػػة محػػػػل الدراسػػػػة جػػػػاءت علػػػػى 

%( فػػػػػػى جريػػػػػػدة األهػػػػػػراـ ، ومػػػػػػا نسػػػػػػاته 93.33) الصػػػػػػفحات الداخليػػػػػػة  مػػػػػػا نسػػػػػػاته
%( فى جريدة الوفد . أمػا  ػاقى التغطيػة فقػد جػاءت علػى الصػفحة األخيػرة  مػا 96.67)

%( فػػى الوفػػد . أمػػا الصػػفحة األولػػى 3.33%( فػػى األهػػراـ ، ومػػا نسػػاته )6.67نسػػاته )
 ألسرة . فل  تح   أى موضوع م  موضوعات العنف القا   على النوع االجتماعى داخل ا

أى أف أالايػػػػة الموضػػػػوعات المطروحػػػػة حػػػػوؿ قضػػػػية الدراسػػػػة تحتػػػػل الصػػػػفحات     
الداخلية خاصة صفحة الحوادث ، ممػا يشػير إلػى اعتاػار هػ   الموضػوعات حػاالت فرديػة 

 أير اا عة ، وال تناؿ م  األهمية ما يجعل ا تنشر فى الصفحات األولى . 

 العناوي  ووسا ل اإل راز :  -1

 (9جدوؿ )

 عناوي  ووسا ل اإل راز داخل صحف الدراسةال
 انصحيفح

 وسائم االتراز
 انمجمىع انىفذ األهراو

 % ك % ك % ك

ػىاويه كثيرج تىط 

 غامق
3 

6.67

% 
3 

6.67

% 
4 

6.66

% 

 4 ػىاويه فرػيح
62.2

2% 
6 33% 63 

66.6

7% 

 4 تراويس واطاراخ
62.2

2% 
6 33% 63 

66.6

7% 
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 5 ػىاويه وصىر
66.6

7% 
6 33% 66 

63.2

2% 

ػىاويه واطاراخ 

 وتراويس
65 53% 63 

22.2

2% 
35 

46.6

7% 

 23 انمجمىع
633

% 
23 

633

% 
63 

633

% 

أما ع  وسا ط توصيل المادة الصحفية للجم ور كانت م  خبلؿ وسا ل إ راز متنوعة 
للمضموف الخاص  العنف القا   على النوع االجتماعى ، حيث نجد فى المقاـ األوؿ أف 

%( لدى جريدة األهراـ ، وما 50عناوي  وإطارات و راويز  لغت نسات ا )أكثر نساة هى 
 %( فى جريدة الوفد . 33.33نساته )

حيث تساه  تل  الوسا ط اإلتصالية م  خبلؿ ا راز المضموف المقصود فى ا راز     
معال  اإلخراج الصحفى ، وتحدد الموضوع وتفصله ع  الموضوعات األخرى فى الصفة ، 

ستوى القراءة م  جانب الجم ور ، ويريق عي  القارىء ،  األضافة إلى أف ه   وم  ت  ي
العناصر اإل رازية تضيف حيوية وجماؿ للصحيفة . أما أقل نساة كانت للعناوي  الكايرة 

 %( فى جريدتى األهراـ والوفد . 6.67 نط أام  حيث وصلت نسات ا )

 تاسعا : نتا ج الدراسة النارية والتحليلة : 
 شير مف ـو النوع االجتماعى إلى العبلقات واألدوار والسلوؾ المناسب ال ى ي

يحدد  المجتمع لكل م  الرجل والمرأة مساقا فى ضوء موروتات اجتماعية ، ومناومة 
تقافية ، تض  مجموعة م  العادات والتقاليد والقي  السا دة فى مجتمع ما ، وفى فترة 

يلق   التنش ة االجتماعية فضبل ع  قا ليته للتغيير ،  زمنية معينة . فالنوع معطى تقافى ،
 ف و ذات صفة ديناميكية .

  يختلف مصطلق النوع Gender  ع  مصطلق الجنسSex  وال يعد  ديبل عنه
، حيث يمك  استخداـ الجنس فى التعدادات اإلحصا ية ، أما النوع فيستخدـ فى 
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والمرأة فى كل مكاف ، وفى أى تحديد األدوار والمس وليات الخاصة  كل م  الرجل 
 سياؽ اجتماعى . فالجنس محدد طايعيا ، أما النوع االجتماعى يكسس اجتماعيا . 

  أالاا ما يستخدـ مصطلق م العنف الجندرىم ل ات المعنى ال ى يحمله مصطلق
مالعنف القا   ضد النساء م ، ويقـو المصطلق  إ راز الاعد المتعل   النوع االجتماعى 

نماط م  التصرفات ، أو  معنى آخر الوضع التاعى لئلناث فى المجتمع ،  لتل  األ
 وزيادة مستوى تعرض   للعنف .

   العنف الجندرى هو العنف الناتج ع  عدـ التوازف فى عبلقات السلطة والقوة  ي
الرجل والمرأة ، وأالاا ما يكوف ه ا العنف موج ا مااارة ضد المرأة أو يمس المرأة 

اوتة ، ويتضم  فيما يتضمنه الممارسات النفسية والجسمية والجنسية )  درجات متف
الت ديد ، التع يب ، اإلأتصاب ، الحرماف م  الحرية داخل األسرة وخارج ا ( وقد 

 يتضم  أيضا الممارسات التى تقودها الدولة أو الجماعات السياسية . 

  فاألوؿ م  الممك  تختلف أدوار النوع االجتماعى ع  أدوار الجنس الايولوجى ،
أف تكوف متاادلة  ي  الجنسي  ، فى حي  أف الثانية ، تتس   الثاات . حيث أف أدوار 
النوع اإلجتماعى هى تل  التى يحددها المجتمع والثقافة لكل م  النساء والرجاؿ على 
أساس قي  وضوا ط وتصورات المجتمع لطايعة كل م  الرجل والمرأة ، وقدرات ما 

 ا ، وما يلي   كل من ما حسب توقعات المجتمع .واستعدادهم

  تكدى المرأة فى المجتمعات ال كورية ، و األخص المجتمعات النامية ، عدة أدوار
حيوية إلستمرار المجتمع : أوال ، فى سوؽ العمل واإلنتاج ، تانيا ، فى األسرة حيث 

، و المعنى  تكوف هى المس ولة ع  إعادة اإلنتاج  المعنى الطايعى أى اإلنجاب
اإلجتماعى أى إعادة إنتاج القي  المجتمعية التى تحف  النااـ ال كورى ، والتى يستمر 
م  خبلل ا ، وأخيرا ، فى إدارة المجتمع ، أى فى ا تكار اساليب للتعاي  مع الاروؼ 

 القا مة . 
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 لى يمثل العنف ضد المرأة آلية م  ايليات االجتماعية ال امة ، التى ترأ  المرأة ع
أف تشغل مرتاة أدنى  المقارنة مع الرجل ، حيث يحدث العنف ضد النساء والفتيات 
داخل األسرة ويت  التغاضى عنه ، وم  ت  ال تزاؿ المعلومات حوؿ حاالت العنف ضد 
النساء محدودة وال يت  التالي  عن ا ، نارا لما يعتار  الاعض أف العنف داخل األسرة 

لمعيشى والدي  ، كما أنه مرتاط ارتااطا عضويا  الصور النمطية مشرعا  الثقافة والواقع ا
التى تكم  وراء ه ا العنف ، وك ل   العوامل األخرى التى يمك  أف تزيد م  مدى 

 تعرض النساء والفتيات ل  ا العنف .

  إف التحوؿ م  مدخل تنمية المرأة إلى مدخل تنمية النوع االجتماعى ، يعنى تنمية
معا ، أى أنه يوحد الجنسي  ليشكبل قوة واحدة ، تجمع الاعدي  ال كرى الرجل والمرأة 

واألنثوى لتحقي  التنمية الحقيقية المطلو ة ، كما أف التنمية ال يمك  أف تت   دوف تغيير 
الرؤى والمفاهي  ألدوار النساء والرجاؿ معا فى المجتمع ، حيث أف العمل الجماعى 

رى للتغلب على عدـ المساواة ، وتطوير رؤى خاصة داخل المجتمع ، وتوحيد قوا  ضرو 
 وا تكار استراتيجيات للتغيير والاناء . 

  تعد دراسات النوع هى تمرة م مة م  تمار صعود الحركة النسوية ، وان يار
التقسيمات االجتماعية واالقتصادية التقليدية على أساس الجنس ... ال  ، فالنسوية هى 

أساس الجنس ، كما أن ا تأييد لحقوؽ النساء على أساس حركة إلن اء التمييز على 
 التساوى  ي  الرجل والمرأة .

  تككد النارية النسوية أف المجتمع وليست الطايعة هو ما يعطى الرجاؿ النزعة
للسيادة ، ويمنع النساء م  الوصوؿ إلى وظا ف عليا أو سلطات أكار . أى أف الفكر 

 اعتاار   يولوجيا ، وإنما  اعتاار  ذات صلة  عبلقات النسوى ينار إلى ماإلختبلؼم ليس 
القوى  ي  الجنسي  ،  فاإلختبلؼ ال يجب أف يكوف ماررا للق ر ،  ل يت  استغبلؿ 
اإلختبلفات الايولوجية لفرض أدوار اجتماعية متااينة على الجنسي  ، وم  ت  كانت مقولة 

 ل تصاق امرأةم .سيموف دى  وفوار الش يرة ماإلنساف ال يولد امرأة  
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  اف معا  أاكاؿ العنف الجندرى داخل األسرة تغ ى تقافيا ويعاد انتاج ا على
صعيد الحياة اليومية ضم  نطاؽ األسرة ، فالتنش ة االجتماعية للمرأة فى تقافتنا التقليدية 

 السا دة تخضع لمناومات قيمية تستند فى جوهرها إلى أفكار تعكس ذكورية السلطة .

 نف الجندرى فى مستويات مختلفة م   ي تنا االجتماعية ، ويطوؿ األفراد يترس  الع
جميعا رجاال ونساء ، وإف كاف ذل   نسب متفاوتة )النساء أكثر تعرضا م  الرجاؿ( فى 

 أطر عديدة ويتواجد العنف الجندرى أفقيا فى المواضع التالية : 

  نفسى ، جسدى ، جنسى  ي  أفراد األسرة : فيستخدموف أنواعا متعددة م  العنف(
، اقتصادى( فى حلقات تواصل   المختلفة ، ويتخ  أاكاال م  العنف األسرى /العا لى 

 / العنف ضد المرأة / العنف ضد األطفاؿ / العنف الزواجى .

  ي  أفراد المجتمع : كالتمييز  ي  الجنسي  / تثايت األنماط النوعية / العنف فى 
ضم  قواني  اإلنتخاب / ح  المناصب العليا / الحروب أماك  العمل / العنف السياسى 

 والصراعات .

  أسااب العنف الجندرى متج رة فى الواقع االجتماعى المحيط  المرأة وليست
خارجه ، كما ترتاط  جملة العبلقات االجتماعية السا دة  ي  الرجل والمرأة ، حيث تعد 

ر الثقافية التى تقدـ سندا وتاريرا للعنف العادات والتقاليد والقي  االجتماعية م  أه  األط
ضد المرأة ، فضبل ع  الثقافة ال كورية التى تعلى م  اأف الرجل وتضع المرأة فى 

 الدرجة الثانية م  السل  اإلنسانى .

  انطبلقا م  أف العنف القا   على النوع االجتماعى متعدد اإلسااب واأل عاد
عية والثقافية ( ، ومتداخل مع حقوؽ وواجاات  واألاكاؿ )النفسية ، والصحية واالجتما

كافة أفراد المجتمع ، وعبلقت    اعض    شكل خاص و المجتمع  شكل عاـ ، فبل د 
م  تكاتف جميع الج ود والعمل على مستويات تقافية وإجتماعية وإقتصادية وتشريعية 

  شكل متكامل للتغلب على تل  الااهرة . 
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 اله وقوالاه وأسالياه المتعددة عار العصور ، أدوارا يكدى اإلعبلـ ،  وسا له وأاك
محورية وهامة فى الكثير م  القضايا والش وف االجتماعية ، واالقتصادية والثقافية 
والسياسية ، حيث أنه ين ل م  الواقع إفرازاته ومعطياته ، ويعيد صياأة ه ا الواقع ، 

ووضع الحلوؿ للقضايا المأخوذة ومعطياته  طريقة تس   فى  لورة المواقف واإلتجاهات 
 م  الواقع .

  أألب ما يقدـ ع  المرأة وقضاياها م  خبلؿ وسا ل اإلعبلـ المختلفة ، قد يغلب
عليه توجي ات خاصة تتس   التركيز على صورة ل ا ال تتواف  مع الواقع المعاي  ، حيث 

ا أن ا تقدـ  عض تتناوؿ وسا ل اإلعبلـ القضايا ال امشية دوف القضايا المحورية ، كم
أدوارها التقليدية التى قصرت علي ا لفترات طويلة مع حجب أدوارها المستحدتة التى 
تا ر كفاءت ا الفعلية ، وقدرت ا على الجمع  ي  أدوار متعددة . وه ا اإلى جانب الصورة 

 السلاية التى كثيرا ما تقدـ   ا مما يقلل م  اأن ا ومكانت ا . 

 ية إلى الكشف ع  الدور ال ى تلعاه وسا ل اإلعبلـ ، وخاصة تسعى الدراسة التحليل
الصحف فى تشكيل الوعى االجتماعى ، م  خبلؿ ما تقدمه لنا م  تغطية صحفية 
لااهرة العنف الجندرى داخل األسرة ، وك ل  الوقوؼ على مدى فاعلية الصحف ،  

مارسات العنيفة ، كوسيلة إعبلمية جادة ، فى مواج ة ه   الااهرة ، والقضاء على الم
 ومحاولة الحد من ا  كافة أاكال ا الجسمية والنفسية والمعنوية . 

  تعتمد الدراسة على نارية مترتيب األولوياتم اإلعبلمية فى الجزء التحليلى ، حيث
تقـو ه   النارية على أف وسا ل اإلعبلـ ال تستطيع أف تقدـ جميع الموضوعات التى 

تار القا موف على ه   الوسا ل  عض الموضوعات التى يت  تقع فى المجتمع ، وإنما يخ
التركيز علي ا  شدة ، والنحك  فى طايعت ا ومحتواها ، ه   الموضوعات تجعل   
يدركون ا ويفكروف في ا ويقلقوف  شأن ا ، و التالى تمثل ه   الموضوعات لدى الجماهير 

 أهمية أكار م  أيرها م  الموضوعات األخرى .
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  اسة التحليلية لمضموف صحيفتى األهراـ والوفد خبلؿ فترة الدراسة ، أوضحت الدر
أف العنف الجسدى هو أكثر األنواع ايوعا داخل األسرة ،  ينما العنف اللفاى هو األقل 

 انتشارا ، ولعل ذل  راجع إلى أنه ال يترؾ أتارا مادية واضحة ،  قدر أتار  النفسية .

 ية قمة الترتيب فى أسااب العنف القا   على تصدرت العوامل الثقافية واالجتماع
النوع االجتماعى داخل األسرة ، فى صحف الدراسة فترة التحليل ، تلي ا العوامل 
االقتصادية ، ولعل ذل  ليس  األمر الغريب حيث أف تل  العوامل الثقافية هى المحور 

سات التنش ة والمحرؾ األساسى للعنف كأسلوب حياة م  خبلؿ مايتلقا  الفرد م  مكس
 االجتماعية والثقافية . 

  تعد المرأة داخل األسرة هى العنصر الر يسى ال ى يقع عليه العنف ، وما ه ا إال
انعكاسا لاناء القوة والسيطرة والتحك  القا   فى المجتمع ذاته  شكل عاـ ، وداخل 
األسرة  شكل خاص ، وما يدعمه م  نس  قيمى تقافى متج ر فى أعماؽ الاناء 

 االجتماعى . 

   يحتل مالخارم المرتاة األولى م  أاكاؿ وأنماط التغطية الصحفية فى كل م
صحيفتى الدراسة ، ولعل ذل  جاء نتيجة تلاية الصحافة لرأاة القراء فى حب 
اإلستطبلع والمعرفة ، مما يساعد ذل  على  لورة رأى عاـ ناضج وواع يتف   

ى ل ا ، فالخار هو طا ع العصر ، نارا لما المشكبلت ، ويشارؾ فى معالجت ا والتصد
يتميز  ه م  تغطية سريعة ودقيقة وموضوعية ،  طريقة تكدى إلى تحقي  ال دؼ اإلتصالى 

  إيجا ية . 

   جاءت ف ة مالمحرر الصحفىم كمصدر للتغطية ، فى المرتاة األولى  فى كل م
ه م  تغطية صحفية صحيفتى الدراسة ، أعقا ا مالمراسل الصحفىم نارا لما يقدمان

تساعد الجم ور على  ناء أحكام   وتصورات   حوؿ العال  المحيط     ، وما يطرأ عليه 
 م  ظواهر ، كااهرة العنف الجندرى داخل األسرة .
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  تركزت أهداؼ التغطية الصحفية فى صحف الدراسة فترة التحليل على هدؼ
ة ومناهضة قضية العنف اإلعبلـ واإلخاار ، مما يعكس الدور المحدود فى معالج

الجندرى داخل األسرة ، وعدـ التطرؽ  قوة وعم  لؤلسااب والعوامل ، وتسليط األضواء 
 على المعتقدات المتج رة داخل المجتمع والثقافة السا دة . 

  ل  ت ت  صحف الدراسة  إ راز أى م  موضوعات العنف الجندرى داخل األسرة
داخلية فقد استأترت  النصيب األكار م  ه   على الصفحة األولى . أما الصفحات ال

الموضوعات وخاصة صفحة الحوادث . احتلت العناوي  واإلطارات والاراويز ، كوسا ط 
اتصالية تحمل موضوع العنف الجندرى كف ة أولى فى صحف الدراسة ، حيث يت  م  

 يا . خبلؿ ه   الوسا ط إ راز القضية والكشف عن ا ، وتحديدها عما عداها م  قضا

 المراجع وال وام 
 مصطلح يشري حيث ، بالتبادل" ادلرأة ضد العنف"و" اجلندرى العنف" مايستخدم كثريا)*(   
 أو دوره وتوقعات ، جنسها أو جنسو بسبب شخص ضد ادلوجو العنف إىل" اجلندرى العنف"

 النساء نأل النساء ضد العنف لوصف يستخدم ما كثريا ولكنو.  الثقافة أو اجملتمع ىف دورىا
 العنف ، منها أشكال عدة ادلرأة ضد وللعنف.  اإليذاء أو للتمييز الرجال من تعرضا أكثر

 ، العمل وأماكن وادلدارس العامة األماكن ىف اجلنسى والتحرش الشرف وجرائم األسرى
 اخل... القاصرات وزواج ، اإلناث وختان ، والفتيات بالنساء واإلجتار

 ”ادلرأة ضد العنف على القضاء إعالن“ 402/  26 ادلتحدة لألمم مةالعا اجلمعية قرار)   -
 . 4771 األول كانون/ديسمرب( 

 األمم بصندوق والفتيات السيدات ضد العنف على للقضاء االفرتاضية ادلعرفة مركز)  -
 0040 متوز/  يوليو 6 ،( ”والفتيات السيدات ضد العنف تعريف“ للمرأة اإلمنائي ادلتحدة

www. endvawnow.org                                                 
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 اإلطار ىف التيىن أصل من تنحدر اجنليزية كلمة Gender( اجلندر)  اإلجتماعى النوع)*(  
 Ann أوكلى آن)  العادلة وتعد ، واالنوثة الذكورة حيث من اجلنس تعىن   Genus اللغوى

Oakley )التقسيم إىل اجلنس يشري حيث ، جتماعاال لعلم ادلصطلح أدخلت من ىى 
 ، اجتماعيا ادلتكافئة وغري ادلوازية التقسيمات إىل النوع ويشري ، واالناث الذكور بني البيولوجى

 . واالنوثة الذكورة بني

 ، العربية ادلرأة منظمة ، العنف من ادلرأة حلماية العرىب العمل إطار:  غزالة أبو ىيفاء (8
 . 00 ص ، 0041

 إىل ويشريان ، بالتبادل" الزوجى العنف" و" األسرى العنف" مصطلحى يستخدم ما كثريا)*( 
 أعم مصطلح وىو ، األسرى العنف يشمل أن وميكن.  األحيان أغلب ىف كمرتكبني األزواج

 عنف ىناك يكون أن ادلمكن من أنو من وبالرغم.  األبناء مثل األسرة ىف آخرين أفراد إيذاء ،
 ىف السيدات على يقع الزوجى العنف عبء أن إال ، أزواجهن ضد تالسيدا من موجو
                                                                               معظمو

www.endvawnow.org                                                                                   

 ، احلكومية غري ادلنظمات وأنشطة سياسات ىف االجتماعى النوع ادماج كيفية (0
NGO ، احلكومية غري ادلنظمات خدمات مركز . 

 4763، 7، ع4(     مصطفى حجازى : واقع ادلرأة العربية وقضية التنمية ، الوحدة ، مج1
. 

 . 4763، 7، ع0(     ىدى بدران : ادلرأة العربية والتنمية ، اليقظة العربية ، مج2

 . 4764، 0، ع0(     ملك زعلوك : ادلرأة والتنمية ، اليقظة العربية ، مج3

(    كمال مغيث وإذلام عبد احلميد فرج : هتميش ادلرأة ومأزق االيديولوجيا التنموية ، 4
 .  4770، 46،ع41الفكر العرىب ، مج
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