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 العنف األسري ضد المرأة في ضوء نظريات النوع االجتماعي
 دراسة ميدانيو لعينو من السيدات بمحافظة بني سويف
 (*)طلباؿ جم

 :دراسةملخص ال
المرجعيات البنيوية عدد من الدور الذي تلعبو  التعرؼ على ةإلى محاول الدراسة تهدؼ  

مثل السلطة األبوية الذكورية، والتنشئة االجتماعية األسرية، والمفاىيم الدينية في إنتاج وشرعنة 
 العنف ضد المرأة عريفمتناولة ت، ممارسات العنف األسري ضد المرأة  فى المجتمع المصري

عتمدت الدراسة على منهج المسح االجتماعي عن طريق العينة العينة العشوائية اوقد الجندر، 
( مفردة، من الطالبات والعامالت بالمجاؿ 110البسيطة، حيث بلغ إجمالي حجم العينة )

اسة عشرة اإلداري بكلية اآلداب ببني سويف، كما تم االعتماد على منهج دراسة الحالة بدر 
حاالت من نزيالت دار إستضافة المرأة ببني سويف. ويتمثل الهدؼ الرئيسي لهذه الدراسة في 

ىل ىناؾ دور للقوى ؟. ويشتمل ىذا التساؤؿ على محاولة اإلجابة على تساؤؿ رئيسى مؤداه: 
 :  ىي كاألتيعدد من التساؤالت الفرعية 

 تماعي.العنف، االسرة، النوع االج الكلمات المفتاحية:
 مقدمة:

وفػى كافػة  حػديثاً  ظهػرتيعد العنف ضد المػرأة مػن أىػم الظػواىر االجتماعيػة التػي 
المجتمعػػات وعلػػى إ ػػتالؼ درجػػو تقػػدمها. كمػػا يعػػد العنػػف ضػػد المػػرأة إمتهانػػاً لكرامتهػػا 
اإلنسػػانية، و روجػػاً و رقػػاً لكػػل المواليػػق الدوليػػة، وىػػى ظػػاىرة أنتجتهػػا الثقافػػة التقليديػػة 

                                                   

 مدرس علم االجتماع بكلية اآلداب جامعة بين سويف*
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ونزعتو الزكورية، والظروؼ االجتماعية واالقتصػادية المتدنيػة. والتػي حالػن دوف للمجتمع، 
قيػػاـ األسػػرة بوظيفتهػػا األساسػػية و وػػعدت مػػن وتيػػرة العنػػف بشػػكل عػػاـ و العنػػف الموجػػو 

 ضد المرأة بشكل  اص .
وقػػد أكػػد إعػػػالف األمػػم المتحػػدة للقضػػػاء علػػى العنػػف ضػػػد المػػرأة فػػى ديسػػػمبر  
مػػرأة ىػػو إنعكػػاس لعالقػػات القػػوة فيػػر المتكافئػػة بػػين الرجػػاؿ ، أف العنػػف ضػػد ال8991

والنساء، والتي تػؤدي إلػى الهيمنػة والتمييػز ضػد المػرأة مػن قبػل الرجػل. كمػا أكػد علػى أف 
العنػػف ضػػد النسػػاء قػػد إنتشػػر بصػػورة ملحوظػػة ليصػػبح وبػػاًء عالميػػاً، حيػػث وػػار المسػػئوؿ 

والتشػػػويو الجسػػػدي، والمػػػػرض األوؿ عػػػن تعػػػرض المػػػرأة  لمماراسػػػات القتػػػػل والتعػػػذب، 
النفسي، واإلساءة  الجنسية واإلقتصادية. وىو واحدًا مػن أكثػر إنتهاكػات حقػوؽ اإلنسػاف 
انتشػػارًا فػػي كافػػة المجتمعػػات، بصػػرؼ النظػػر عػػن األبعػػاد الثقافيػػة، والطبقيػػة، أو التعلػػيم، 

عنػػف والػػد ل، والعػػرؽ، والسػػن. وعلػػى الػػرفم مػػن أف معظػػم المجتمعػػات تؤكػػد تجريمهػػا لل
ضػػد المػػرأة، فػػقف الحقيقػػػة ىػػي وجػػود العديػػػد مػػن اإلنتهاكػػات ضػػػد المػػرأة تحػػن مسػػػمى 
العقاب، والذي  يحدث تحن فطاء من الممارسات الثقافيػة والتقاليػد المجتمعيػة، أو مػن 

 . ( Unicef, 2000: 2 الؿ التفسير الخاطئ للعقائد الدينية )
علػػػػى المػػػػرأة بسػػػػياؽ ويقودنػػػػا ذلػػػػي إلػػػػى حقيقػػػػة واقػػػػع اإل ػػػػتالؼ الػػػػذي يفػػػػرض 

مجتمعػػات تسػػودىا الذكوريػػة المطلقػػة بكػػل معػػاني التمييػػز والتفضػػيل، وعليػػو فػػقف العنػػف 
القائم على نوع الجنس )النػوع االجتمػاعي( ىػو إنتهػاؾ لحقػوؽ المػرأة وشػكاًل مػن أشػكاؿ 
التمييػػز وعػػدـ المسػػاواة، ويسػػاىم فػػى سػػيادة عالقػػات القػػوة فيػػر المتكافئػػة  بػػين الرجػػل 

وتعزيػػػػز األدوار التقليديػػػػة للجنسػػػػين وبالتػػػػالي إزديػػػػاد العنػػػػف القػػػػائم علػػػػى النػػػػوع  والمػػػػرأة 
 االجتماعي .

 أوال: إشكالية الدراسة: 
يعػد العنػف األسػري ظػاىرة كونيػة تختػرؽ كػل المجتمعػات اإلنسػانية وكػل الطبقػػات 

ية االجتماعية بصرؼ النظر عن األيديولوجيات أو األدياف أو الحضػارات أو الػنظم السياسػ
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الخاوػػة بهػػذه المجتمعػػات. كمػػا يعػػد العنػػف ضػػد المػػرأة تحديػػدًا األكثػػر شػػيوعاً بػػين كػػل 
الشػػرائح النسػػائية، حيػػث تتعػػرض لػػو المػػرأة الحضػػرية والريفيػػة ، الفقيػػرة وال نيػػة، المتعلمػػة 

 واألمية، المتزوجة وفير المتزوجة ، الطفلة والبال ة والمسنة على حد سواء .
ى األسػرة، ويحػوؿ دوف قيامهػا بوظائفهػا األساسػية، ويعيػق ولعل ذلي يؤلر سلبًا علػ

تكيف أعضائها مع البيئة االجتماعية والثقافيػة المحيطػة بهػا ، ويفقػدىم القػدرة علػى تػوفير 
إحتياجاتهػػػػػػػػػا الضػػػػػػػػػرورية الماديػػػػػػػػػة والمعنويػػػػػػػػػة للحفػػػػػػػػػاظ عليهػػػػػػػػػا وضػػػػػػػػػماف اسػػػػػػػػػتمرارىا 

(Anderson,Michael, 1982 :76. ) 
مػن  ػالؿ دراسػتها لحػػوالى  (WHOلصػػحة العالميػة )وقػد أكػدت تقػارير منظمػة ا

إحدى عشرة دولة، أف نسب النساء الالتػي وقعػن ضػحايا للعنػف الجسػدى والجنسػي مػن 
% فػى إليوبيػا. كمػا أكػدت 99% فػى اليابػاف، و6قبل الشػريي أو الػزوج  بل ػن حػوالى 

لمتحػػػػدة أف ضػػػػحايا القتػػػػل مػػػػن النسػػػػاء فػػػػى اسػػػػتراليا وكنػػػػدا وجنػػػػوب إفريقيػػػػا والواليػػػػات ا
% قد قتلوا على يد أحد أفراد األسرة 70% إلى 00األمريكية، والتى بل ن نسبتها من 

 ,United Nations)مػػػن الػػػذكور سػػػواء كػػػاف األب أو األخ أو الػػػزوج أو الصػػػديق 

2009:1-3) . 

ونتيجة لذلي فقف الجمعية العامة لألمم المتحدة قد إعتمدت إتفاقية القضػاء علػى  
( والتػػى 8979( عػػاـ )cedawضػػد المػػرأة المعروفػػة بالسػػيداو ) كافػػة أشػػكاؿ التمييػػز

فػػى  اً طالبػػن فيهػػا بمناىضػػة العنػػف ضػػد المػػرأة. وقػػد وجػػدت ىػػذه المطالبػػات وػػدًى كبيػػر 
(، لػػم مػػؤتمر المسػػاواة بػػين الجنسػػين 8990المػػؤتمر الػػدولى للسػػكاف فػػى القػػاىرة عػػاـ )

( علػػى 8999بكػػين عػػاـ )وحقػػوؽ المػػرأة بالقػػاىرة فػػى ذات العػػاـ. ومػػن لػػم بنػػي مػػؤتمر 
نجاحػػات مػػؤتمرات القػػاىرة، حيػػث نجػػح فػػى الحصػػوؿ علػػى الموافقػػة الدوليػػة علػػى اعتبػػار 

 ,Pierottia, Rachaelالعنػػف ضػػد المػػرأة يمثػػل إمتهانػػاً لحقػػوؽ اإلنسػػاف والمػػرأة )

2013: 243) . 

ولعػػل ذلػػي يؤكػػد علػػى إنتشػػار ظػػاىرة العنػػف ضػػد المػػرأة علػػى المسػػتوى العػػالمي 
ويبػرر أىميػة دراسػتها للوقػوؼ علػى أىػم أسػبابها، و اوػة تلػي المرتبطػة بالبيئػة والمحلى، 
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االجتماعيػػػة والخلفيػػػة الثقافيػػػة والدينيػػػة، مقارنػػػة بالعوامػػػل واألسػػػباب االجتماعيػػػة والثقافيػػػة 
 العالمية المساىمة في حدولو والمتسببة فى استمراره. 

ظاىره العنف ضد المرأة، وتهدؼ ىذه الدراسة بوجو عاـ إلى محاولو التعرؼ على 
ومدى انتشارىا في المجتمع المصري بوجو عاـ ومجتمع بني سويف بوجو  اص. وكذلي 
التعػػرؼ علػػى أسػػبابها، وأشػػكالها، ومحاولػػو الكشػػف عػػن عالقتهػػا بػػالنوع االجتمػػاعي مػػن 
 ػػالؿ توضػػيح دور الثقافػػة التقليديػػة والمفػػاىيم الدينيػػة، والتنشػػئة االجتماعيػػة الذكوريػػو فػػي 

كػػريس العنػػف ضػػد المػػرأة، وإعػػادة انتاجػػو. ولهػػذه الدراسػػة أىميػػة نظريػػة وتطبيقيػػة فػػي  ف ت
:  تقػػع ىػػذه الدراسػػة فػػي نطػػاؽ علػػم االجتمػػاع العػػائلي، فمػػن الناحيػػة النظريػػةواحػػد وىػػي: 

والتى من الممكن أف  تساىم في إلراء أدبياتو، وكذلي فقف ىػذه الدراسػة سػتحاوؿ إ تبػار 
لمنطلقػػػات النظريػػػة لنظريػػػات النػػػوع االجتمػػػاعي فػػػي حػػػدوث ظػػػاىرة القضػػػايا األسياسػػػية وا

العنف ضد المػرأة. و اوػة وأف معظػم الدراسػات التػى تناولػن مشػكلة العنػف ضػد المػرأة 
ركػزت فقػػل علػى أشػػكالو، واآللػػار المترتبػة عليػػو، بينمػا تحػػاوؿ ىػػذه الدراسػة الكشػػف عػػن 

يػة ونظػرة مجتمعيػة لمفػاىيم الػذكوره عالقتو بالنوع االجتماعي، بمػا يعكسػو مػن لقافػة تقليد
 واألنولو. 
، فػػػقف األسػػػرة تعػػػد اللبنػػػة األولػػػى فػػػي بنػػػاء المجتمػػػع، الناحيػػػة التطبيقيػػػةأمػػػا مػػػن   

ووالح المجتمػع واسػتمراره يبػدأ مػن وػالحها واسػتقرارىا. ولػذا فػقف مشػكلة العنػف ضػد 
ري ، مما يػنعكس المرأة من المشكالت التى قد يترتب عليها انتشار مظاىر التفكي األس

سلبًا على الفرد واألسرة والمجتمع، ومن لم تتضح أىميػة دراسػة ىػذه المشػكلة، ومحاولػة 
إقتػػراح الحلػػوؿ المناسػػبة لهػػا، ممػػا يسػػاعد فػػي الحفػػاظ علػػى تماسػػي األسػػرة واسػػتقرارىا 
ونجاحها فى القياـ بوظائفها االجتماعية. وكذلي فقنو يمكػن للمؤسسػات االجتماعيػة التػى 

ى مجاؿ مناىضة العنػف ضػد المػرأة مثػل مراكػز إستضػافة وتوجيػو المػرأة، ومكاتػب تعمل ف
اإلستشػػػارات األسػػػرية، األسػػػتفادة مػػػن نتػػػائج ىػػػذه الدراسػػػة فػػػي وضػػػع الحلػػػوؿ المناسػػػبة 

 لمساعدة المرأة المعنفة .
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ويتمثل الهدؼ الرئيسي لهذه الدراسة في إلقاء الضوء علػى ظػاىرة العنػف ضػد     
بالنوع االجتماعي، مػن  ػالؿ محاولػة اإلجابػة علػى تسػاؤؿ رئيسػى مػؤداه:  المرأة وعالقتها

ىػػػل ىنػػػاؾ دور للقػػػوى والمرجعيػػػات البنيويػػػة مثػػػل السػػػلطة العائليػػػة أو األبويػػػة الذكوريػػػة، 
والتنشػػػئة االجتماعيػػػة األسػػػرية، والمفػػػاىيم الدينيػػػة فػػػي إنتػػػاج وشػػػرعنة ممارسػػػات العنػػػف 

؟. ويشػػػتمل ىػػػذا التسػػػاؤؿ علػػػى عػػػدد مػػػن  األسػػػري ضػػػد المػػػرأة  فػػػى المجتمػػػع المصػػػري
 التساؤالت الفرعية نزكرىا فيما يلى:  

 ىل تجعل السلطة العائلية أو األبوية العنف األسري ذكوري النزعة واإلتجاه؟   -8
وإعػػادة  ىػل تمػػارس التنشػئة االجتماعيػػة دوراً فػى إنتقائيػػة العنػف وتوجيهػػو نحػو المػػرأة  -1 

 ؟إنتاجو 
 فة التقليدية دوراً فى تهميش أدوار النساء وتعزيز العنف ضدىا  ؟ىل تمارس الثقا -1
 ؟ ىل يؤلر الفهم الخاطئ للدين في شرعنة بعض الممارسات السلوكية العنيفة ضد المرأة -0
 ما نوعية العنف الذي يمارسو أفراد األسرة من الذكور ضد المرأة؟ وما موقفها منو ؟ -9

 : لانيا: مفاىيم الدراسة
فاىيم  داه علميػة يعتمػد عليهػا الباحػث فػي فهػم الظػواىر االجتماعيػة، مػن تعد الم

  ػػػالؿ تػػػوفير درجػػػة عاليػػػة مػػػن التجريػػػد المعرفػػػي والتعمػػػيم، وتحديػػػد القواعػػػد الممنهجػػػة
(Azeri,2013:1095)مفهػػػػـو العنػػػف ضػػػػد  . ومػػػن أىػػػم المفػػػػاىيم فػػػي ىػػػػذه الدراسػػػة ،

عػػػػرض لهػػػػذه المفػػػػاىيم ، منتهيػػػػا المػػػػرأة، ومفهػػػػـو النػػػػوع االجتمػػػػاعي، وسػػػػيقـو الباحػػػػث ب
 بالمفاىيم اإلجرائية للدراسة. 

 مفهـو العنف ضد المرأة : - أ
ريمػػوف  روف" و "بيػرو" إلػػى أف " العنػف ىػػو كػل ضػػ ل يمػارس ضػػد حريػػة " يػذىب

الفػػرد، وىػػػو سػػلوؾ يقػػػـو بػػو شػػػخص أو جماعػػة بقصػػػد إرفػػاـ اآل ػػػرين ماديػػاً علػػػى إتخػػػاذ 
ونها، ب يػػػة إضػػػطرارىم إلػػػى قبػػػوؿ تلػػػي األفعػػػاؿ مواقػػػف معينػػػة، أو ممارسػػػة أفعػػػاؿ ال يريػػػد

(Hugely,Agnew,1988:21–22.) 
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إلى أف العنف االجتماعي ىو" أي فعل مقصود أو فير  Geraldيشير"جيرالد" و 
 :G.& Finkelhor,D., 1992) مقصود يسبب إيالماً جسدياً أو نفسياً لشخص أ ر"

15 Hoteling,) ،إدوف سيلجماف" “ أما المعنى القانوني للعنف كما يراهE.Seligman 
يشػػػير إلػػػى "اإلسػػػتعماؿ فيػػػر القػػػانوني لوسػػػائل اإلكػػػراه الماديػػػة مػػػن أجػػػل تحقيػػػق أفػػػراض 

 .(Seligman,E. & Johson, A., 1954:264)شخصية أو جماعية " 
وتعرؼ الجمعية العامة لألمم المتحدة  العنف ضد المرأة على أنو " أى فعل يتسم 

وع  يؤدى إلػى أذى بػدنى أو جنسػى أو نفسػى، أو يتسػبب فػي بالعنف يقـو على أساس الن
معانػػػاة النسػػػاء، أو اإلجبػػػار والقسػػػر إلتيػػػاف فعػػػل مػػػا، أو التهديػػػد بمثػػػل ىػػػذه األفعػػػاؿ، أو 
الحرماف من الحرية. سواء حدث ذلي على المسػتوى االجتمػاعى أو فػى الحيػاة الخاوػة. 

عنػػف الزوجػػى، و تػػاف اإلنػػاث وىػػو يشػػمل الضػػرب وسػػوء المعاملػػة الجنسػػية لألنثػػى، أو ال
وسػػػػػػػػائر الممارسػػػػػػػػات التقليديػػػػػػػػة األ ػػػػػػػػرى المسػػػػػػػػببة ألذى النسػػػػػػػػاء )األمػػػػػػػػم المتحػػػػػػػػدة 

،8991:11). 
كما يعرؼ العنف ضد المرأة بأنو "سوء معاملة المػرأة، والػذي يتجسػد فػي سػلوؾ  

عػػدواني ضػػدىا يقػػـو بػػو فػػي كثيػػر مػػن األحيػػاف الػػزوج أو األب أو األخ أو أحػػد األقػػارب، 
ن أف يقػػـو بػػو شػػخص فريػػب، ويلحػػق بهػػا ضػػررًا ماديػػاً كالضػػرب أوالجػػرح أوالحػػرؽ ويمكػػ

أواإلفتصػاب، أو ضػررًا معنويػاً كاإلىانػة، أوالشػتم والسػب، أوالتحقيػر، أو كليهمػا معػػا ) ر. 
 (.  196: 8986أبودوف، 

ويعرؼ الباحث العنف ضد المرأة من الناحية اإلجرائية بأنو " تلي األفعػاؿ العنيفػة 
ارسة من قبل أحد أفػراد األسػرة سػواء كػاف الػزوج أو األب أو األخ، ضػد المػرأة سػواء  المم

كانن الزوجة أو اإلبنة أو األ ػن أو األـ، تلػي األفعػاؿ التػي مػن شػأنها أف تلحػق بػالمرأة  
ضػػػررًا جسػػػدياً كالضػػػرب أوالجػػػرح أوالحػػػرؽ أو إحػػػداث عاىػػػة، أو ضػػػررًا معنويػػػاً كالسػػػب 

ىانػػػة، أو ماديػػػاً كالحرمػػػاف مػػػن الحقػػػوؽ اإلقتصػػػادية أو الحػػػق فػػػى أوالشػػػتم أوالتحقيػػػر أواإل
 العمل أو الميراث . 
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 ( :Gender الجندر  مفهـو النوع االجتماعي )  -ب 
يعػػػد مفهػػػـو النػػػوع االجتمػػػاعي أو الجنػػػػدر مػػػن المفػػػاىيم المتدا لػػػة والمتشػػػػابكة 

بػو يجػب أف تكػوف فػي  المفاىيم أو التعريفات الخاوة  والمعاورة  نسبياً، ولذا فقف تناوؿ
السياؽ التاريخي لظهور المصطلح والذي ارتبل بظهور الحركة النسوية، مما يسمح بتناوؿ 
المصػػطلح  مػػن جوانبػػو المختلفػػو، ويعكػػس أبعػػاده، والتطػػور الػػذي طػػرأ عليػػو فػػى مجتمعنػػا 

 المعاور .
كػػة الحلقػػة األ يػرة حػػديثاً فػى تطػػور الحر  يعػدومفهػـو النػػوع االجتمػاعي أو الجنػػدر 

النسوية، والتي بدأت كحركة لتحرير المرأة، وىو ما يشار إليو بالموجػو األولػى مػن النسػوية 
(، والتػػي ركػػزت علػػى حصػػوؿ النسػػاء علػػى 8910(، واسػػتمرت حتػػى عػػاـ )8810عػػاـ )

حقػػوقهن المدنيػػة، والتأكيػػد علػػى فكػػرة المسػػػاواة بػػين الجنسػػين. أمػػا الموجػػة الثانيػػة مػػػن 
(، وتتميػػز ىػػذه المرحلػػة بانتشػػار مجموعػػات النهػػوض 8961) النسػػوية فيػػؤرخ لهػػا بتػػاري 

بػالوعي فػػي إنجلتػرا، وقػػد إرتكػػزت نقطػة البدايػػة بالنسػبة للفكػػر النسػػوي فػي تلػػي المرحلػػة 
على إفتراض وجود تجارب مشػتركة بػين جميػع النسػاء، وىػى التجػارب المبنيػة علػى القهػر 

 ,JoyJames, T. Dshaالػذي يتعرضػن لػو فػي المجتمعػات المختلفػة بسػبب النػوع  )

2002:  212  ) . 

ومنػػذ بدايػػة السػػبعينات مػػن القػػرف الماضػػي لعبػػن الحركػػة النسػػوية دورًا فػػاعاًل فػػى 
إلقػػاء الضػػوء علػػى ظػػاىرة العنػػف ضػػد المػػرأة وأسػػهمن فػػى اإلنتقػػاؿ مػػن النظػػر إلػػى العنػػف  

طػػوير كمشػكلة فرديػػة، إلػػى معالجتػو كظػػاىرة اجتماعيػػة، وقػد عمػػل رواد ىػػذا التوجػو علػػى ت
فرديػاً محػدود  اً نظريات اجتماعية لدراسة العنف الذكوري ضد النساء بعيدًا عن كونػة سػلوك

النطػػاؽ، يحػػدث نتيجػػة لحالػػة نفسػػية يعػػانى منهػػا الرجػػل الػػذي يمػػارس العنػػف، إلػػى كونػػو 
ظػػاىرة تمػػارس ضػػد النسػػاء فػػى إطػػار النظػػاـ الػػذكوري األبػػوي القػػائم علػػى إسػػتخداـ القػػوة 

 ( . Edward, Anne, 1992: 13-26  لطة والسيادة )والعنف فى فرض الس
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أمػا فػي التسػػعينيات فقػد حػدث تحػػواًل ملحوظػاً فػي اإلفتراضػػات التػي تسػتند إليهػػا 
النسػػوية، حيػػث تعػػدى الفكػػر النسػػوي مرحلػػة الووػػف إلػػى سياسػػات الهويػػة، ود ػػل فػػي 

المبهمػػة مرحلػػة اإلشػػتباؾ النقػػدي مػػع التعقيػػدات الناتجػػة عػػن وػػراعات القػػوة، والحػػدود 
إلى التاكيد على  Mohantyللهويات في سياؽ ما بعد الحدالة. وىذا ما دفع "موىانتي" 

أف السياسات النسوية للنسويات فير ال ربيات تأ ذ على عاتقهػا مواجهػة اإلرث التػاريخي 
االجتمػػػاعي والثقػػػافي والعنصػػػري ضػػػد المػػػرأة، كمػػػا أنهػػػا تتصػػػدى إلػػػى الػػػدور الػػػذي تلعبػػػو 

عيػػػة فػػػي تقلػػػيص الفػػػرص المتاحػػػػة للمػػػرأة علػػػى مسػػػتوى الحيػػػاة اليوميػػػػة األنظمػػػة االجتما
(Mohanty,Chandra  1991:10 ). 

النوع االجتماعي أ ذ مفهـو ، وبعد أكثر من مائة عاـ على إنطالؽ الحركة النسوية
)الجندر( في لمانينيات القرف العشرين تشق طريقها كأحد أبػرز المصػطلحات المسػتخدمة 

النسوية. وقد ظهر ىػذا المصػطلح فػي الواليػات المتحػدة األمريكيػة،  في قاموس الحركات
( كقطػػػار ألطروحػػػات مختلفػػػة لمطالػػػب المػػػرأة 8988لػػػم إنتقػػػل إلػػػي أوروبػػػا ال ربيػػػة عػػػاـ )

وحقوقها، وبحثًا عن تحديد جديػد لمفهػومي األنولػة والػذكورة، بعػد أف حصػلن المػرأة فػي 
والعمػل، والتمتػع بحقوقهػا كمواطنػة كاملػة الكثير من دوؿ العالم على الحق فػي اإلنتخػاب 

 .(,Ravinder, 1996: 313 ,319  Kaurاألىلية )
وقػػد بػػدأ مصػػطلح الجنػػدر كمصػػطلح ل ػػوي مجػػرد، لػػم تطػػور إسػػتخدامو إلػػى أف   

أوػػبح نظريػػة وأيديولوجيػػة. فقػػد بػػدأت المرحلػػة األولػػى بتعريػػف الجنػػدر كمصػػطلح ل ػػوي 
ات، أو يسػػتخدـ كفعػػل مبنػػي علػػى  صػػائص يسػػتخدـ لتصػػنيف األسػػماء والضػػمائر والصػػف

متعلقػػة بػػالجنس فػػي بعػػض الل ػػات. لػػم ظهػػر االتجػػاه الثػػاني لتعريػػف الجنػػدر بنسػػبتو إلػػى 
الخصػػػػائص المتعلقػػػػة بالرجػػػػاؿ والنسػػػػاء والتػػػػي تتشػػػػكل اجتماعيػػػػا بػػػػداًل مػػػػن الخصػػػػائص 

   (.(Jacquelyn, B. James, 1997:122-123ب البيولوجية مثل اإلنجا
لح الجنػػػدر يقػػػـو علػػى أسػػػاس الفصػػػل بػػين األبعػػػاد البيولوجيػػػة ومػػن لػػػم فػػػقف مصػػط

واالجتماعية، من  الؿ ىدـ المفهـو السائد لتحديد األدوار التي يقـو بهػا كػل مػن الرجػل 
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والمرأة في المجتمػع علػى أسػاس الخػواص البيولوجيػة، أو علػى أسػاس الجػنس، لػم تجػاوز 
لتػػػرابل بػػػين مصػػػطلحي الجػػػنس المصػػػطلح  ػػػالؿ المرحلػػػة الثانيػػػة مػػػن إسػػػتخدامو حػػػدود ا

 Radicalاالتجػػػػاه النسػػػػوي الراديكػػػػػاليوالنػػػػوع، حيػػػػث بػػػػدأ التيػػػػار المتطػػػػػرؼ مػػػػن 
Feminism   بتقػػديم تعريػػف جديػػد لمصػػطلح الجنػػدر يميػػزه عػػن كلمػػة الجػػنس، فأوػػبح

يطلق على دور ومكانة كل من الرجاؿ والنساء من منظور اجتماعي، و يكوف قابل للت يير، 
 . (Worrall,Judith, 2001 :198) للمجتمعالثقافى حسب ت ير اإلطار 

كما أوبح مفهـو الجندر يمثل إتجاىًا جديدًا في دراسػات المػرأة، حيػث يػرى الػبعض أنػو 
طػػرح ليحػػل محػػل مفػػاىيم كانػػن موجػػودة مػػن قبػػل مثػػل النسػػوية، والتػػي أشػػارت إلػػى كفػػاح 

ويػرى الػبعض اآل ػر مػن  المرأة من أجػل ت ييػر األوضػاع فيػر المتسػاوية بينهػا وبػين الرجػل.
رواد الحركػػػة النسػػػوية التقليديػػػة أف الجنػػػدر محاولػػػة لخػػػروج المػػػرأة مػػػن ىيمنػػػة المجتمػػػع 

 (.(Murdock,2003:13البطريركى )األبوي(، وإزالة الفجوة النوعية بينهما 
( للنػػػػوع UNIFEMوجػػػػاء تعريػػػػف وػػػػندوؽ األمػػػػم المتحػػػػدة اإلنمػػػػائي للمػػػػرأة )

" األدوار المحددة اجتماعياً لكػل مػن الػذكر واألنثػى، ىػذه اإلجتماعي )الجندر( على أنو  
األدوار التػػي تحتسػػب بػػالتعليم وتت يػػر بمػػرور الػػزمن، وتتبػػاين تباينػػاً شاسػػعاً دا ػػل الثقافػػة 
الواحػػػػدة ومػػػػن لقافػػػػة إلػػػػى أ ػػػػرى ". كمػػػػا يشػػػػير مفهػػػػـو النػػػػوع االجتمػػػػاعي إلػػػػى "األدوار 

ل، والصورة التي ينظر بهػا المجتمػع إلػي  والمسؤوليات التي يحددىا المجتمع للمرأة والرج
كػل مػن النسػاء والرجػاؿ، واألسػلوب الػذي يتوقعػو فػي طػرؽ تفكيػرىم وتصػرفاتهم، والػػذي 
يرجع إلى أسلوب تنظيم المجتمع وليس إلى اال تالفات البيولوجيػة بػين الرجػل والمػرأة ") 

 ( .0: 1008وندوؽ االمم المتحدة االنمائي  
إلػػػػي أف مفهػػػـو الجنػػػػدر ىػػػو بنػػػػاء  .Laurates Deوقػػػد ذىبػػػػن "دي لورليتػػػث" 

اجتمػػػاعي ولقػػػافي، كمػػػا يعػػػد مفهومػػػاً تاريخيػػػاً نواجهػػػو فػػػي كافػػػة المؤسسػػػات المجتمعيػػػة،  
كوسػػػائل اإلعػػػالـ، والمػػػدارس، واألسػػػر، وفيرىػػػا. وأكػػػدت أف مفهػػػـو تكنولوجيػػػا الجنػػػدر 

Technology of Gander اـ مػن ىػو بنػاء لقػافي اجتمػاعي يحمػل معػاني دالليػة، ونظػ
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التمثيػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػػذي يحػػػػػػػػػػدد معنػػػػػػػػػػي األفػػػػػػػػػػراد فػػػػػػػػػي المجتمػػػػػػػػػػع وكيفيػػػػػػػػػػة النظػػػػػػػػػػر إلػػػػػػػػػػيهم 
(Laurates,1994:3-6). 

بمعنػى  (Sexسنجد أنها تترجم كلمة )فقننا  Okely وبالرجوع إلى تعريف "أوكلي"
( إلػػػى Ganderالجػػػنس، أي التقسػػػيم البيولػػػوجي للػػػذكور واإلنػػػاث، بينمػػػا تشػػػير كلمػػػة )

المتكافئػػػة اجتماعيػػاً للػػػذكورة واألنولػػة. ومػػػن لػػم يقصػػػد بػػػالنوع  التقسػػيمات الموازيػػػة وفيػػر
االجتماعي "مجموعة من السلوكيات والمفاىيم المرتبطة باإلنػاث والػذكور، تلػي المفػاىيم 
التي ينشئها المجتمع ويطورىا". فالجندرية ىي الوظيفػة االجتماعيػة التػي يكتسػبها الجػنس 

أمػا الجنسػوية فهػي تعنػى اإلعتقػاد بدونيػة اإلنػاث  البشرى ويتعلمها ويتوقعها المجتمع منو،
وتفوؽ الذكور بفعل العوامل البيولوجية، والذي يستخدـ في تبريػر الرجاؿ إلست ػالؿ المرأة 

 ( . Al-Azzeh , 2006: 2-5 ) ومشروعيػػػتو
 الناحيػػة االجرائيػػةويعػػرؼ الباحػػث فػػي ىػػذه الدراسػػة مفهػػـو النػػوع االجتمػػاعي مػػن 

خصػائص اإلجتماعيػػة والثقافيػػة التػى يضػػفيها المجتمػػع علػى المػػرأة والرجػػل،  لإلشػارة إلػػى ال
كمفػػػاىيم الرجولػػػة واألنولػػػة، ومػػػدي تػػػأليره علػػػى نظػػػرة الرجػػػل )األب، األخ، الػػػزوج( لػػػدور 

تجػاه المػرأة دا ػل  -العنيػف  -المرأة ومكانتها االجتماعية، وإنعكاسو على سلوؾ الرجل 
 نطاؽ األسرة .

 :ظري للدراسةلالثاً: االطار الن
إنطالقػػػاً مػػػن أىػػػداؼ الدراسػػػة ومت يراتهػػػا األساسػػػية، سػػػيعرض الباحػػػث فيمػػػا يلػػػى  

لإلطار النظري للدراسة بما يشتمل عليو من مجموعة من النظريػات أو اإلتجاىػات النظريػة 
التػػػى يمكػػػن مػػػن  ػػػالؿ قضػػػاياىا النظريػػػة تنػػػاوؿ العنػػػف ضػػػد المػػػرأة فػػػى عالقتػػػو بػػػالنوع 

تنشػػئة اإلجتماعيػػة، وبنػػاء السػػلطة العائليػػة، ولقافػػة المجتمػػع الدينيػػة االجتمػػاعي، وعمليػػة ال
والتقليديػػة. ودور تلػػي المت يػػرات فػػى إعػػادة إنتػػاج العنػػف ضػػد المػػرأة. علمػػاً بػػأف الباحػػث 
سػيعتمد علػى النظريػػات النسػوية لتحليػل النتػػائج ، مػع تبنػي النظريػػة النسػوية كموجػو نظػػري 

 لهذه الدراسة .
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 : FEMINIST THEORYالنظرية النسوية  - أ
تعػػػد النظريػػػة النسػػػوية ىػػػي إمتػػػداد  لظهػػػور الفكػػػر النسػػػوي  فػػػى الخطػػػاب النظػػػري 
والفلسفي فى سبعينيات القرف الماضي، ومع ظهػور منشػورات "مػاري ولسػتونكرافن" عػاـ 

بعنواف " دفاعا عن حقوؽ المرأة "   و" ألسن أنا امرأة " و "  طاب بعد إعتقاؿ  8790
ين "، وأسػػػطورة  " نافػػػاجو" بعنػػػواف " المػػػرأة مت يػػػر"، عملػػػن النظريػػػة فيػػػر قانونيػػػة التصػػػو 

النسػػوية علػػى محاولػػة مناقشػػة قضػػية عػػدـ المسػػاواة بػػين الجنسػػين، ومػػا تشػػتمل عليػػو مػػن 
قضػػايا فرعيػػة كػػالتمييز، وتشػػيئ المػػرأة، والقمػػع النػػاتج عػػن سػػيادة النظػػاـ األبػػوي، والقولبػػة 

 & Kolmar, Wendyلجػػنس )والتنمػػيل المجتمعػػي لػػألدوار علػػى أسػػاس ا
Bartow ski, 2005:43) . 

وفى ىذا السػياؽ  نشػرت "سػيموف دي بفػوار" منشػورىا بعنػواف " الجػنس الثػاني"  
والذي يعكس عنوانو ضمناً نظرة المجتمع الدونية للنساء، والتي عارضن فيو  8909عاـ 

" دي بفػوار حجب دور المرأة فى المجتمع وقصره على دورىا  فػى المنػزؿ. وقػد طرحػن 
" فػػػى ىػػػذا المنشػػػور العديػػػد مػػػن األسػػػئلة منهػػػا: مػػػا ىػػػي المػػػرأة؟ ولمػػػا تػػػدرؾ دائمػػػا بنظػػػرة 
اآل ر)الرجػػػػل( ؟. وتؤكػػػػد "سػػػػيموف دي بفػػػػوار" فػػػػى منشػػػػورىا بعنػػػػواف "المرأة:األسػػػػطورة 
 والواقع" أف مفاىيم الذكورة واألنولة ىى أسطورة وػنعها الرجػاؿ لقهػر النسػاء واسػت اللهن

(Wikipedia,2016:2)   
وتشػػتمل النظريػػة النسػػوية علػػى اتجاىػػات فكريػػة عديػػدة أىمهػػا النسػػوية الليبراليػػة، 

 والنسوية الماركسية، والنسوية الراديكالية، والنسوية اإلشتراكية، وسنتناولهم فيما يلي: 
 :      FEMINISM LIBERAL النسوية الليبرالية  -8

ديػػػدة مصػػػاحبة إلعػػػادة ىيكلػػػة شػػػهدت العقػػػود األ يػػػرة نمػػػوًا واضػػػحاً لليبراليػػػة الج
اإلقتصاديات العالميػة والنمػو المتزايػد للرأسػمالية الجديػدة، والتػى وػاحبها تأكػل الحقػوؽ 
االجتماعية وضمانات العمل، ووعوبة توفير الرعاية االجتماعية لألسػر الفقيػرة. ممػا سػاىم 

العبػئ األكبػر فى انتشار الفقر وتزايد معدالت العنف، وتحملن المرأة فػى معظػم األحيػاف 
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لضماف بقػاء األسػرة. ونتيجػة لػذلي ظهػرت الحركػة النسػوية مػن جديػد مدافعػة عػن حقػوؽ 
المرأة ومتخذة من الليبرالية الجديدة لوباً جديدًا لها بمػا يعػرؼ بعػالم مػا بعػد األبػوي. فقػد  
كانن الحاجة ملحة إلعادة النظر فى النظريػة النسػوية لتجمػع بػين الفهػم النقػدي للماضػى 

   .(Motta, Sara, et.al.,2011:1)ن الممارسات الواقعية الحالية وبي
 8970وبػدايات سػػنة  8960وقػد ظهػرت الموجػو الثانيػة مػػن النسػوية فػى أوا ػر 

محاولة تحرير المرأة من مجتمػع مػا قبػل الحدالػة ومنػع اإلرتػداد لألبويػة الثقافيػة، والضػ ل 
ى الحيػػاة العامػػة. ويػػذىب أوػػحاب علػػى الدولػػة لتحقيػػق المسػػاواة بػػين الرجػػل والمػػرأة فػػ

النظرية النسوية الليبرالية إلى سػيطرة الجندريػة علػى المؤسسػات بمػا فيهػا مؤسسػة األسػرة. 
والتى لم تقف عند حد التمييز التعليمى والسياسي والقانوني ضػد المػرأة، بػل تعػدت ذلػي 

" موىػػانتي " الػػى التفرقػػة اإلجتماعيػػة بػػين الرجػػاؿ والنسػػاء علػػى أسػػاس الجػػنس. ممػػا دفػػع 
Mohanty   إلى التأكيد على سيادة السلطة األبوية على الممارسات الحياتية، واسػتمرار

ممارسات إعادة إنتاج الهوية طبقا إلنقسامات النوع االجتماعي، فالنظرية النسوية الليبرالية 
تنظر إلى النظاـ األبوي على أنو يمثل شػكل مػن أشػكاؿ السػلطة التػى تؤسػس للتفرقػة بػين 

 ,Motta, Sara)  الجنسػين علػػى فػػرار التفرقػػة العرقيػػة والطبقيػػة فػػى المجتمػػع العػػاـ
et.al., 2011:5- 6)  . 

 :    MARXIST  FEMINIST  الماركسية النسوية  -1
يقػػػـو الفكػػػر النسػػػوي الماركسػػػي علػػػى أسػػػاس تقسػػػيم العمػػػل القػػػائم علػػػى النشػػػاط 

لتنظػػيم العالقػػات االجتماعيػػة الجنسػػوي، والػػذي يسػػتند إليػػو الفكػػر الماركسػػي فػػى تحليلػػو 
وإعادة تشكيلها حوؿ عمليػة العمػل، وفػى ىػذا السػياؽ تحػاوؿ النظريػة النسػوية الماركسػية 
مناقشة اإلتجاه نحو نمذجة التنظيم الجنسوي )ذكور وإناث( للمجتمع، وتنظيم العالقات 

و أحػػد االجتماعيػػة وعالقػػات العمػػل، علػػى أسػػاس التفرقػػة بػػين الػػذكور واإلنػػاث. فالعمػػل ىػػ
الركػػائز المجتمعيػػة التػػى يػػدور حولهػػا الصػػراع  بػػين الجنسػػين. وىػػو وػػراعاً تاريخيػػاً وعالميػػاً 
يعكس نمطًا متكررًا من اإلنقساـ بػين الرجػاؿ والنسػاء )المػادة والعقػل(. وىػذا الصػراع ىػو 
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ما يحدد نوع العمل المنتج وفير المنتج لكال الجنسين، وىو المسؤؿ عن مفاىيم الذكورة 
نولة السائدة فػي المجتمػع، وىػو مػن يحػدد مفػاىيم البنػاء والطبقػة والنػوع االجتمػاعي، واأل

وشكل األسرة واألدوار الجنسػوية و صائصػها اإلجتماعيػة. وىػو المسػؤؿ أيضػا عػن إعػادة 
إنتاج أو إستنساخ تلي األدوار. وىو من يحػدد معػايير السػلطة وأليػة توزيعهػا، مؤكػدة علػى 

أساسا على عدـ المساواة بين الجنسين، كما ىػو الحػاؿ بالنسػبة  أف  توزيع السلطة يستند
لتقسػػػيم العمػػػل واألدوار التػػػي تقػػػـو علػػػى أسػػػاس التفاوتػػػات بػػػين الجنسػػػين طبقػػػا للنظػػػرة 

-MacKinnon, Catharine, 1982:515) والمررة   المجتمعيػػة لكػػل مػػن الرجػػل 

516) . 

سػػرة، مػػن  ػػالؿ توزيػػع وتؤكػػد تلػػي النظريػػة علػػى فكػػرة الهيمنػػة الذكوريػػة دا ػػل األ 
السػػلطة وتقسػػػيم األدوار لصػػػالح الػػػذكور علػػػى حسػػػاب اإلنػػػاث، بمػػػا يتوافػػػق مػػػع التقسػػػيم 
الطبقػي فػػى المجتمػػع العػػاـ. فهيمنػػة الطبقػػة الرأسػمالية علػػى بقيػػة طبقػػات المجتمػػع يقابلهػػا 
ىيمنػػػة الرجػػػاؿ علػػػى النسػػػاء دا ػػػل األسػػػرة . كمػػػا تؤكػػػد تلػػػي النظريػػػة أف تحليػػػل القواسػػػم 

ركة فػػػػػى الظػػػػػروؼ اإلجتماعيػػػػػة لمختلػػػػػف المجتمعػػػػػات،  تكشػػػػػف تعػػػػػرض المػػػػػرأة المشػػػػػت
لإلسػػػػت الؿ، وافتقارىػػػػا لإلسػػػػتقاللية، ومعاناتهػػػػا مػػػػن النظػػػػرة الثقافيػػػػة التقليديػػػػة المتحيػػػػذة  

(MacKinnon ,Catharine, 1982:517)   
وقد ساىمن النسوية الماركسية فى فهم طبيعة وضع المرأة التابع فى المجتمعػات 

فػػة، فجميعهػػا قػػائم علػػى فكػػرة التحيػػز للرجػػاؿ، واإل ػػتالؼ بػػين تلػػي المجتمعػػات المختل
يكوف فى الدرجة وليس فػى النػوع. فػال وجػود لفػروؽ بػين مجتمػع أعػرب عػن التمييػز علػى 
أسػػاس الجػػنس فػػى شػػكل وأد البنػػات، أو القتػػل بػػدعوى الشػػرؼ كالمجتمعػػات الشػػرقية، 

مػػرأة مػػن التمثيػػل النسػػبي فػػى اللجػػاف وبػػين أ ػػرى تعػػرب عػػن التمييػػز فػػى شػػكل حرمػػاف ال
المركزيػػة كالمجتمعػػات اإلشػػتراكية، وتلػػي المجتمعػػات الرأسػػمالية التػػى يسػػود فيهػػا التمييػػز 
فى نوع العمل حسب الجنس حيث يقتصر عمػل المػرأة علػى اإلنجػاب واألعمػاؿ المنزليػة 

 .( MacKinnon, Catharine,1982:522)أو الهامشية فير المربحة  
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 :FEMINIST      RADICALالراديكالية النسوية   -1
ويػرى أنصػار ىػذه 8979 -8967ظهرت الحركة النسوية الراديكالية فى الفتػرة  

النظرية أف المجتمع يمارس نوعاً من اإلضطهاد ضد المرأة، بصرؼ النظر عن اإل تالفػات 
  ثقافػة األبويػةالعرقية، أوالثقافية، أوالطبقية. وتؤكد ىػذه النظريػة أف ذلػي مػرده إلػى سػيادة ال

مجتمػػع األبػػوي الػػذي يقػػـو علػػى أفكػػار ىيمنػػة وسػػيطرة الرجػػاؿ علػػى النسػػاء. وتنطلػػق أو ال
النسػػوية الراديكاليػػة مػػن عػػدد مػػن التسػػاؤالت منهػػا: لمػػاذا يػػتم توزيػػع األدوار بػػين الرجػػاؿ 
والنسػػاء علػػى أسػػاس الجػػنس ؟، ولمػػاذا ينظػػر المجتمػػع ألدوار النسػػاء بنػػاًء علػػى  تكوينهػػا 

ولػوجي، كػاألدوار المتعلقػة باألعمػاؿ المنزليػة، وفيرىػا مػن الوظػائف النسػائية التقليديػة؟ البي
 ,Castle, Amazon؟ )وما دور الخصائص الثقافية فى توزيع األدوار  بين الرجاؿ والنساء

2004:3)   . 

كمػػا ينظػػر ىػػذا االتجػػاه إلػػى الرجػػل بووػػفو المػػتحكم بهرميػػة رأس المػػاؿ وىػػذا مػػا 
الجنسية ويفرز إضطهاد الرجل للمرأة، وأف وضع المرأة الحالي ىو ناتج عن  يفسر األدوار

سػػيطرة الرجػػل علػػى مراكػػز القػػوة والسػػلطة والمػػاؿ. كمػػا حػػاوؿ ىػػذا االتجػػاه معالجػػة بعػػض 
النػػواقص فػػي النظريػػة النسػػوية الليبراليػػة والماركسػػية مػػن  ػػالؿ التأكيػػد علػػى الطػػابع العػػاـ 

لمسػتقل عػن الطبقػات، للتمييػز ضػد النسػاء. ويعتبػر أنصػاره والعابر للمناطق والثقافػات، وا
أف البطريركيػػػة بحػػػد ذاتهػػػا ىػػػي أسػػػاس ىػػػذا التمييػػػز ضػػػد النسػػػاء والسػػػيطرة علػػػيهن والتػػػي 
تنسحب بدورىا على ميادين الحيػاة االجتماعيػة والسياسػية واإلقتصػادية واألسػرية، وتخلػق 

ورية مسيطرة، وأ رى نسائية مسػيطر نظامًا تنميطيًا للجنسين من  الؿ لقافتين: واحدة ذك
 ( .9 -0: 1081عليها )الرحبي، ميو 

 : Socialist Feminismالنسوية اإلشتراكية    -0
تعتمػػد ىػػذه النظريػػة علػػى مبػػدأ أف المجتمػػع يتضػػمن بنيتػػاف مسػػيطرتاف ىمػػا النظػػاـ 
 الرأسػػػمالي والنظػػػاـ األبػػػوي، كشػػػكالف متمػػػايزاف للعالقػػػات االجتماعيػػػة اإلقتصػػػادية، وكػػػال
النظػػامين يسػػت ل النسػػاء ويضػػطهدىن. حيػػث تؤكػػد النسػػوية اإلشػػتراكية علػػى وجػػود وػػلة 
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مباشرة بين البنية الطبقية وإضطهاد المرأة، فالمجتمع ال ربي يكافئ الرجػاؿ الػذين يعملػوف 
ألنهػػم يشػػاركوف فػػى اإلنتػػاج بمنتجػػات ملموسػػة مػػن السػػلع القابلػػة للتػػداوؿ. بينمػػا ينحصػػر 

ؿ المنزليػة التػى ال قيمػة لهػا مػن قبػل المجتمػع ال ربػي، وىػذا يعطػي عمل المرأة فى األعمػا
الرجاؿ السلطة والسيطرة على النساء. فالنسػوية االشػتراكية تركػز علػى أشػكاؿ الظلػم التػي 
تواجههػػػػا النسػػػػاء بػػػػالنظر ألمػػػػرين مهمػػػػين، أولهمػػػػا: إعتمػػػػادىن علػػػػى الرجػػػػاؿ، ولانيهمػػػػا: 

سػمالية. وتؤكػد النظريػة علػى الظلػم الػذي إست اللهن كمصدر ر يص ضػمن قػوة العمػل الرأ
تعاني منو المرأة بسػبب تعرضػها ألشػكاؿ عديػدة مػن اإلسػت الؿ سػواء فػي بيػن أسػرتها أو 
بيػػن زوجهػػا مسػػتقباًل. وربمػػا يرجػػع ذلػػي إلػػى الوضػػع االجتمػػاعي المهمػػش للمػػرأة والػػذي 

وج ( علػى يساىم فى تعرضها لإلست الؿ المزدوج من  الؿ حصوؿ الرجاؿ ) األب أو الػز 
ىامش ربح عملها من جانب، أو قيامها بأعماؿ فير مدفوعة األجػر كاألعمػاؿ المنزليػة مػن 
جانػب   ػػر. وربمػػا سػػاىم إعتمػػاد المػػرأة علػػى الرجػل فػػى أمػػور معاشػػها علػػى إسػػتمرار ىػػذا 

 .(Jagger, Alison, 2005:5-6اإلست الؿ وفبولو )
رأسػػػمالية والنظػػػاـ األبػػػوي. والنسػػػوية اإلشػػػتراكية تحػػػاوؿ تحػػػدي األيػػػديولوجيات ال

الذي يقـو على تقسيم النساء على حسب الطبقة والعػرؽ والػدين، حيػث تعػاني المػرأة مػن 
نفػػػػس نػػػػوع اإلضػػػػطهاد فػػػػى مختلػػػػف المجتمعػػػػات  لمجػػػػرد كونهػػػػا إمػػػػرأة. وتػػػػرى النسػػػػوية 
اإلشػػتراكية أف الطريػػق إلنهػػاء ىػػذا الظلػػم ىػػو وضػػع حػػد للتصػػنيف الطبقػػي والجنسػػي بػػين 

نساء، كما يجب أف تعمل المرأة جنبًا إلى جنب مع الرجاؿ، وأنو يجب أف نػرى الرجاؿ وال
 ,Jagger, Alisonبعضػػنا الػػبعض علػػى قػػدـ المسػػاواة فػػي جميػػع مجػػاالت الحيػػاة )

2005: 6.) 
  رابعاً: الدراسات السابقة :

من الجدير بػالزكر أف إسػتعراض التػراث النظػري للدراسػات السػابقة  يفيػد الباحػث 
ؼ علػػى مػػا إنتهػػى إليػػو اآل ػػروف مػػن نتػػائج فػػى دراسػػتهم السػػابقة، وكيفيػػة تنػػاولهم فػى الوقػػو 

لمت يراتها. كما يفيد  الباحث فى عقد المقارنات بين نتائج دراستو والنتائج السػابقة عليهػا 
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مما يعكس عمقاً منهجيػاً ويعطػى لنتػائج الدراسػة مزيػداا مػن المصػداقية. وسػيعرض الباحػث 
 إطار تاريخى متناواًل األحدث فاألقدـ.    للدراسات السابقة فى

( حػػوؿ )أبعػػاد العنػػف القػػائم علػػى 1081تبػػين مػػن دراسػػة " فيػػداء عنػػاني " )فقػػد 
النوع االجتمػاعي الممػارس ضػد اليجئػين السػوريين فػي لبنػاف(، والتػى دفعهػا إليهػا العديػد 

تػػى قػػدرت عػػدد مػػن التقييمػػات التػػى قػػدمتها مفوضػػية األمػػم المتحػػدة السػػامية ليجئػػين وال
( الجئ والجئة، كػاف معظمهػم مػن النسػاء 710001اليجئين السوريين في لبناف بقرابة )

واألطفاؿ، وقد إعتمدت الدراسة على مػنهج المسػح االجتمػاعي عػن طريػق العينػة العمديػة 
 ( مفردة من النساء والفتيات.  8100والتى بل ن )

وا مػػن الفئػػات األكثػػر إستضػػعافاً وتووػلن الدراسػػة إلػػى أف النسػػاء واألطفػػاؿ كػان   
علػػى أسػػػاس الجػػػنس أو السػػػن أو بسػػػبب الوضػػػع االجتمػػػاعي، ومػػػن لػػػم إرتفػػػاع مسػػػتويات 
العنػػف الممػػارس علػػى أسػػاس النػػوع االجتمػػاعي بػػين اليجئػػين. كمػػا تبػػين ارتفػػاع مسػػتويات 
العنف الجنسي، و تزايد حاالت اإلفتصػاب، واإلعتػداء والعنػف مػن جانػب الشػريي. كمػا 

تػػألر النسػػاء والبنػػات علػػى وجػػػو الخصػػوص بػػالعنف النػػاتج عػػن األزمػػة السػػػورية،   أكػػدت
وتعرضهن ألنواع مختلفة من العنف منهػا: العنػف الجنسػي، والػزواج القسػري نتيجػة فيػاب 

 .(10: 1081)تقرير لجنة اإلنقاذ الدولية، الحماية االجتماعية 
فى العراؽ   (1088) اف"أما الدراسة التي أجراىا "وندوؽ االمم المتحدة للسك 

بعنػػواف ) العنػػف ضػػد المػػرأة فػػى العػػراؽ( فقػػد حاولػػن تػػوفير معلومػػات عػػن وعػػي النسػػاء 
بالعنف ضػدىن فػي مراحػل عمرىػا المختلفػة، وأشػكاؿ العنػف المختلفػة وأسػبابو، وتحديػد 
العوامػػػل المرتبطػػػة بػػػوعي المػػػرأة بسػػػلوؾ العنػػػف، سػػػواء كانػػػن عوامػػػل فرديػػػة أو أسػػػرية أو 

  مجتمعية. 
وقػد إعتمػدت الدراسػة علػى مػنهج المسػح االجتمػاعي، كمػا تػم اسػتخداـ إسػػتمارة 

-89اإلستبياف كآداه لجمع البيانات، من النسػاء الالتػي لػم يسػبق لهػن الػزواج مػن عمػر )
( سػػػنة. وتووػػػلن الدراسػػػة إلػػػى وجػػػود عالقػػػة 90( سػػػنة، وللمتزوجػػػات حتػػػى عمػػػر )09
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هن بػػو واتجػػاه الرجػػل نحػػوه مػػن ناحيػػة، وبػػين إيجابيػػة بػػين العنػػف الواقػػع علػػى النسػػاء ووعػػي
النموذج البيئي الزكوري من ناحية أ رى. كما أكدت الدراسة أف العنف والوعي بو يرتبطاف 
بمجموعة من العوامل الفردية التي تخص المرأة و صائصها الفيزيقية، واألسرية التي تتعلق 

لقافػػة المجتمػػع المحلػػي الػػذي بظػػروؼ زواجهػػا وأسػػرتها، والمجتمعيػػة التػػي تػػرتبل بطبيعػػة و 
تعػيش فيػػو، ونوعيػة القػػيم والعػادات والصػػور النمطيػػة حػوؿ النػػوع االجتمػاعي فػػى المجتمػػع 

 ( .817: 1088العراقى ) وندوؽ االمم المتحدة للسكاف،  
كمػػا أجػػرى المركػػز القػػومي للبحػػوث االجتماعيػػة بالقػػاىرة مسػػحاا إسػػتطالعيا عػػاـ 

ؼ معيشػػتهن. وقػػد قػػاـ المسػػح بتجميػػع مجموعػػة ( لقيػػاس أوضػػاع النسػػاء وظػػرو 1007)
( إمػػرأة فػػي 1000متنوعػػة مػػن المؤشػػرات حػػوؿ تمكػػين المػػرأة مػػن  ػػالؿ عينػػة ضػػمن )

لػػػػالث محافظػػػػات مصػػػػرية. وقػػػػد اسػػػػتخدمن الباحثتػػػػاف "سػػػػحر الشػػػػنيطي"      و"ملػػػػي 
 الشرماني" بيانات ىذا المسح لدراسة العالقة بين تمكين المرأة وتعرضػها للعنػف المنزلػي.
وقػػد إنطػػوى مسػػح التمكػػين علػػى تطػػوير إطػػار مفػػاىيمي حػػوؿ النػػوع االجتمػػاعي وتمكػػين 
النسػػػاء فػػػي البيئػػػة المصػػػرية، يسػػػتند إلػػػى المؤشػػػرات المباشػػػرة وفيػػػر المباشػػػرة للتمكػػػين، 
وأسػػفرت النتػػائج عػػن وجػػود عالقػػة بػػين الثقافػػة التقليديػػة والعنػػف ضػػد النسػػاء، إلػػى جانػػب 

التعلػػيم والتػي يمكػن ربطهػػا بمسػتوى تعػػرض المػرأة للعنػػف  العوامػل األ ػرى كػػالفقر ودرجػة 
 . ( 07-06: 1008)الشنيطي، سحر، والشرماني، ملكي ،

بينما حاولن دراسة " أمل محمود السيد محمود الدوه " و " زينب عبد المحسػن 
( بعنػػواف )عالقػػة بعػػض المت يػػرات النفسػػية والمعرفيػػة واالجتماعيػػة 1007درويػػش" عػػاـ )
بػػل المػػرأة للعنػػف الزواجػػي(، اإلجابػػة علػػى تسػػاؤؿ رئيسػػي مػػؤداه: ىػػل تتقبػػل بمسػػتويات تق

النسػاء العنػف الزواجػى دوف شػػكوى أو رفػض، باعتبػاره أحػػد مفػردات الحيػاة االجتماعيػػة؟ 
( سػػيدة متزوجػػة مػػن عػػدة منػػاطق فػػى لػػالث 110وقػػد طبقػػن الدراسػػة علػػى عينػػة بل ػػن )

الجيػزة، وشػماؿ ووسػل سػيناء، تراوحػن محافظات بجمهورية مصر العربية ىػي: القػاىرة، و 
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( سػػػنة، معتمػػدة علػػى المػػنهج الووػػػفى القػػائم علػػى الدراسػػػة 01-89أعمػػارىن مػػا بػػين )
 المسحية .

وكاف من أىم النتائج التى توولن إليها الدراسػة تعػرض فالبيػة أفػراد العينػة للعنػف 
إسػػتمر زواجهػػا  مػػن قبػػل األزواج، وكانػػن الزوجػػة التػػى لػػيس لػػديها أطفػػاؿ، واألميػػة، والتػػى

أكثر مػن عشػرة سػنوات، والمعتمػدة إقتصػادياً بشػكل كامػل علػى الػزوج، ىػى األكثػر قبػواًل 
للعنف الزواجى. كما أكدت الدراسة على أف قضية اإلساءة للمرأة ال تتوقػف عنػد مجتمػع 
بعينو، وال ترتبل بخصائص عقائدية أو اقتصادية أو سياسية معينة بل ىى قضػية عامػة ذات 

ريخى وإنسانى مرتبل بالنوع، ويساىم في إنتشارىا عدد من المت يػرات اإلجتماعيػة أول تا
 (. 08- 19: 1007والنفسية )محمود، أمل، ودرويش، زينب، 

( عػن )العنػف الموجػو 1009وكذلي ىدفن دراسة " أماؿ الطنطاوي و  روف " )
نػف ضػد المػرأة ضد المرأة فى مملكة البحرين(، إلى التعػرؼ علػى مػدى إنتشػار ظػاىرة الع

فػي مملكة البحػرين، مػن حيػث أسػبابها، وانعكاسػاتها سػواء علػى المػرأة أو علػى المجتمػع  
ككل. ونظػرًا لتعدد المجاالت االجتماعيػة التػي يمػارس فػي سػياقها العنػف، فقػد إقتصػرت 
علػػػى مجػػػػالين ىمػػػا مجػػػالي األسػػػرة والعمػػػل. وإعتمػػػدت الباحثػػػة علػػػى المػػػنهج التحليلػػػي 

( مفردة، شملن عينػة عشػوائية طبقيػة، مثلػن 91غ إجمالي حجم العينة )الووفي، وقد بل
( سػػنة ومػػا فػػوؽ، وروعػػي فػػي سػػحبها 86مختلػػف فئػػات المجتمػػع مػػن اإلنػػاث مػػػن عمػػػر)
 تحقيق التمثيل  للتبيانات االجتماعية المختلفة. 

و لصػػن الدراسػػة إلػػى العديػػد مػػن النتػػائج أىمهػػا: أف الػػزوج ىػػو أكثػػر الممارسػػين 
ا ػػل األسػػرة فػػي مختلػػف مػػػستويات الػػػد ل، كمػػا تبػػين وجػػود عالقػػة بػػين الػػد ل للعنػػف د

والعنف الزواجي، فكلما قل مستوى د ل األسرة كلما زادت إحتماالت ممارسن العنف، 
وإف ممارسػػة العنػػػف البػػدني  يشػػكل النسػػبة األكبػػر بػػين مختلػػف فئػػات الػػد ل، باسػػتثناء 

ها للعنػف اللفظػي والنفسػي. كمػا تبػين أف مػػن فئتػي الػد ل األعلػى التػي زاد معػدؿ ممارسػػت
أىم أسباب ممارسػة األزواج للعنػف ضػد الزوجػات ىػو رفبػة الرجػل فػي الهيمنػة، وأف أحػد 
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أسػػباب العنػػف ضػػد المػػرأة ىػػو إسػػلوب تربيػػة األبنػػاء الػػذي يقػػـو علػػى التفرقػػة بػػين الػػذكور 
 ( . 07-19: 1009واإلناث )الطنطاوي،  ماؿ، و فضل، منى ،

 Uggen & Blackstoneبالكسررت     وإيمػػي كريسػػتوفر إيجػػن  كمػػا حاولػػن
بعنػػواف )التحػػرش الجنسػػي كتعبيػػر عػػن  قػػوة النػػوع االجتمػػاعي(   ( فػػي دراسػػتهما1000)

دراسػػة المضػػػايقات الجنسػػػية التػػػي يتعػػرض لهػػػا النسػػػاء البال ػػػات دا ػػل نطػػػاؽ العمػػػل فػػػي 
العتماد على  مقابلػة المجتمع األمريكي . حيث تم استخداـ منهج المسح االجتماعي  وا

عينة من الشباب من الػذكور واإلنػاث ، للتعػرؼ علػى األسػباب المؤديػة للتحػرش الجنسػي 
في مرحلة المراىقة ومرحلة الشباب وتألير عالقات القوة بين الجنسػين و اوػة فػي أمػاكن 
العمػل . وقػد تبػػين مػن الدراسػػة  أف النسػاء الالتػي تعرضػػن للتحػرش كػػن مػن ذوات الػػد ل 

فض أو المستضعفات من الناحية المالية حيث كػن ىػدفا متكػررا للتحػرش الجنسػي، المنخ
 .مثل اللمس فير المرفوب فيو في أماكن حساسة وفزو الفضاء الشخصي

وقد أكدت الدراسة أف المراىقات والعامالت من النساء كن الفئات األكثر عرضة 
اؽ االجتمػاعي والثقػافي للتحرش الجنسي فػي المجتمػع األمريكػي ، وردت ذلػي إلػى السػي

المرتبل بالنظرة  المجتمع إلى تميز الذكور بػالقوة فػي مقابػل الضػعف والعجػز الػذي يتميػز 
بػػػو اإلنػػػاث، وتأسيسػػػاً علػػػى مفػػػاىيم لقافيػػػة كالسػػػلطة التػػػي يمارسػػػها الػػػذكور علػػػى االنػػػاث 

(Uggen& Blackstone,2004:64) . 
العية عػن )العنػف ضػد ( فػى دراسػتها اإلسػتط1000وتناولن "سلوى الخطيػب" )

المػػرأة فػػى مدينػػة الريػػاض( ظػػاىرة العنػػف األسػػري ضػػد المػػرأة فػػي المجتمػػع السػػعودي مػػن 
حيػػث أسػػبابها، وعالقتهػػا بػػالمت يرات االجتماعيػػة كالمسػػتوى التعليمػػي والػػد ل والسػػكن. 
وقػػػد إسػػػتخدمن ىػػػذه الدراسػػػة مػػػنهج تحليػػػل المضػػػموف لإلطػػػالع علػػػى جميػػػع الملفػػػات 

نف األسري في مستشفى الرياض المركػزي، والمركػز الخيػري لإلرشػاد الخاوة بحاالت الع
االجتمػػاعي، وسػػجالت قسػػم الشػػرطة دا ػػل المستشػػفى للحػػاالت التػػي تعرضػػن للعنػػف 

 ـ.   1000 الؿ عاـ 
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توولن الدراسة إلى عدد من النتائج أىمها: عدـ وجػود إ ػتالؼ بػين المتعلمػين و 
ف يرتفػػػع بػػػين أوػػػحاب التعلػػػيم المحػػػدود وفيػػػر المتعلمػػػين فػػػي إسػػػتخداـ العنػػػف، وإف كػػػا

والمتوسل، كما أكدت الدراسػة علػى أف تػألير الثقافػة السػائدة التػي تػدعم النظػرة الذكوريػة 
لدى الرجل كانن أكبر من تألير التعليم. كما أكدت أيضا على إنتشار العنف بين مختلف 

ء، وإف كانػػن مسػػتويات الػػد ل، فهػػو موجػػود لػػدى األسػػر الفقيػػرة وال نيػػة علػػى حػػد سػػوا
البيانػػات تشػػير إلػػى زيػػادة حػػاالت العنػػف بػػين األسػػر ذات الػػد ل المحػػدود. كمػػا بينػػن 
الدراسة أف أكثر أنواع العنف شػيوعًا فػي مجتمػع الدراسػة ىػو العنػف البػدني والنفسػي وأف 
أىم أسباب العنف ضد المرأة فى المجتمع السعودي ىي: النظرة الذكورية الدونية للمػرأة، 

 ( . 16-87: 1000)الخطيب، سلوى ،خاطئ لمفهـو القوامة، والض وط اإلقتصادية والفهم ال
( عن )العنف العائلى 1000ىذا بينما رودت دراسة "عادؿ مجاىد الشرجبي" ) 

ضػػد المػػرأة  فػػى الػػيمن(، أشػػكاؿ العنػػف التػػي تتعػػرض لهػػا المػػرأة بسػػبب النظػػرة التمييزيػػة 
حوؿ تصنيف أشكاؿ العنف المنزلي الػذي القائمة على أساس الجنس، ووضع تصور أولي 

تتعػػرض لػػو المػػرأة اليمنيػػة، ومحاولػػة الكشػػف عػػن  لػػار العنػػف ضػػد المػػرأة علػػى مكانتهػػا 
( مفػردة، تػم 910اإلجتماعية. وقد إعتمدت الدراسة على المنهج الووفى، لعينػة بل ػن )

أف أكثر أشػكاؿ إ تيارىا بطريقة عشوائية. وكانن أىم النتائج التى توولن إليها الدراسة :
% مػن 76.0العنف العائلي إنتشارًا فى مدينة عدف كاف العنف الجسدي، حيث تبػين أف 

النسػػاء المعنفػػات الالئػػي تػػم إجػػراء الدراسػػة علػػيهن تعرضػػن للضػػرب باليػػد، فيمػػا تعرضػػن 
% مػػػنهن للضػػػرب بالعصػػػي وبػػػأدوات منزليػػػة، كمػػػا تبػػػين أف أكثػػػر أشػػػكاؿ العنػػػف 11.6

ل فػي الختػاف، وأف المػرأة الفقيػرة والمهمشػة كانػن أكثػر تعرضػاً المادي ضد الفتيػات يتمثػ
للعنف المادي والمعنوي من المرأة التي تنتمي إلى الطبقات المتوسطة والعليا، كمػا إتضػح 
أف المػػػػرأة الريفيػػػػة كانػػػػن أكثػػػػر تعرضػػػػاً للعنػػػػف المعنػػػػوي والمػػػػادي مػػػػن المػػػػرأة الحضػػػػرية 

 (. 89-6،: 1000)الشرجبي، عادؿ 
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( عن ) العنف ضد المرأة ( فػي سػتة دوؿ 1001سمية سيف الدين" )أما دراسة "
عربيػػة ىػػي: مصػػر والػػيمن واألردف وسػػوريا وفلسػػطين ولبنػػاف، معتمػػدة علػػى مػػنهج المسػػح 

( سػػػيدة مػػػن كػػػل بلػػػد. وقػػػد تووػػػلن 900االجتمػػػاعي عػػػن طريػػػق العينػػػة، والتػػػي  بل ػػػن )
فػي ىػذه الػدوؿ ىػى:  تػاف  الدراسة إلى أف من أبرز مظاىر العنف التي تمارس ضػد المػرأة

اإلنػػاث، و الػػزواج المبكػػر،  والقتػػل مػػن أجػػل الشػػرؼ. كمػػا أشػػارت إلػػى أف ىنػػاؾ أشػػكاال 
مختلفػػة مػػن العنػػف المقبػػوؿ اجتماعيػػا يمػػارس ضػػد المػػرأة العربيػػة علػػى اعتبػػار أنػػو حػػق مػػن 
حقػػوؽ الرجػػل الشػػرعية مثػػل الطػػالؽ التعسػػفي، وتعػػدد الزوجػػات دوف أسػػباب قهريػػة ممػػا 

عليػو مػن أضػػرار ماديػة ومعنويػة للمػػرأة. كمػا أكػدت الدراسػة علػػى وجػود نػوعين مػػن يترتػب 
العنػػف يمػػارس ضػػد المػػرأة العربيػػة وىمػػػا: العنػػف المباشػػر ويتمثػػل فػػي اإليػػذاء الجسػػػدي  
كالضػػرب واإلفتصػػاب والقتػػل وفيػػره، والعنػػف فيػػر المباشػػر والػػذي يحػػدث نتيجػػة لػػبعض 

التػي تميػػز بػين المػػرأة والرجػل، وتحػػـر المػرأة مػػن  العػادات والتقاليػػد والقػوانين والتشػػريعات
التمتػػع بػػالكثير مػػن حقوقهػػا اإلنسػػانية، كمػػا ىػػو الحػػاؿ فػػي قػػانوف الخلػػع فػػى مصػػر والتػػى 

 ( 89- 88: 1001تتنازؿ فيو الزوجو طواعية عن حقوقها المادية)سيف الدين، سمية، 
ة فػػى المجتمػػع ( عػػن ) العنػػف ضػػد الزوجػػ1001كمػػا حاولػػن دراسػػة أمػػل سػػالم العػػواد )

األردنػػى ( التعػػرؼ علػػى أىػػم أنػػواع العنػػف السػػائد فػػى المجتمػػع األردنػػى ضػػد الزوجػػات، 
ومػػدى إنتشػػار ىػػذه الظػػاىرة، واألسػػباب الكامنػػة وراءىػػا، واعتمػػدت الدراسػػة علػػى مػػنهج 

( زوجػة مػن القطاعػات المختلفػة 100المسح االجتماعي، واشتملن عينػة الدراسػة علػى )
 البدوى، و الريفى، و الحضرى، و قطاع المخيمات ( .فى األردف ) القطاع 

وكػػاف مػػػن أىػػم نتػػػائج الدراسػػة: تعػػػرض النسػػاء فػػػى األردف للعنػػف األسػػػري، وكػػػاف 
حرمػػاف المػػرأة مػػن الخػػروج للعمػػل مػػن أكثػػر أشػػكاؿ العنػػف االجتمػػاعى شػػيوعاً إذ بل ػػن 

سػػػبة %(، لػػػم العنػػػف الجنسػػػى بن98%(، يليػػػو العنػػػػف اللفظػػػى بنسػػػبة )96.8نسػػػبتها )
%(. كمػػا تبػػين تعػػرض المػػرأة للعنػػف فػػى 10%(، وأ يػػرًا العنػػف الجسػػػدى بنسػػبة )08)

 ( .   16-11: 1001جميع المستويات االجتماعية )العواد، امل ،
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( فػػػػى دراسػػػػتها عن)العنػػػػف ضػػػػد المػػػػرأة فػػػػي 1001وىػػػػدفن "نجػػػػوى قصػػػػاب" )
فػى المجتمػع  المجتمع السوري( إلى الكشف عن أكثر أشكاؿ العنف ضػد المػرأة إنتشػاراً 

السورى، وقد إعتمدت الدراسة على منهج المسح االجتماعي عن طريق العينة، وقػد تبػين 
( 10-86% من النساء الالتي تعرضن للعنػف تتػراوح أعمػارىن مػن )00من الدراسة أف 

% مػػػػن الحػػػػاالت 99% مػػػػنهن كػػػػن يتعرضػػػػن للضػػػػرب واإلعتػػػػداء. وأف 10سػػػػنة. وأف 
% مػن المطلقػات، 10لسيئة والعنف الجسدي، مقابل المتزوجات إشتكين من المعاملة ا

( أفػػراد، ممػػا يشػػير إلػػى ألػػر 7-0% مػػن الحػػاالت كػػاف عػػدد أفػػراد األسػػرة مػػن )99وأف 
إرتفاع عدد أفراد األسرة على زيادة الض وط اإلجتماعية واإلقتصػادية عليهػا ومػن لػم زيػادة 

ة السػػيئة لػػألزواج، % مػن الزوجػػات إشػػتكين مػن المعاملػػ 89سػلوؾ العنػػف األسػػري، وأف 
 ( .68-90: 1001والتي أدت في بعض الحاالت إلى الطالؽ ) قصاب، نجوي، 

( فػػػػى دراسػػػػتو عػػػػن العنػػػػف الزواجػػػػي فػػػػي 1000عػػػػاـ )  Olsonوأشػػػار أولسػػػػوف 
% مػػن رجػػاؿ الشػػرطة المصػػابين أو 10الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة، إلػػى أف أكثػػر مػػن 

عات بػين زوجػين. كمػا أشػار إلػى أف المػرأة مػن ممن يالقوف حتفهم يكوف ألناء فضهم للنزا
الطبقة الدنيا كانن أكثػر لجػوءًا للشػرطة مػن المػرأة فػي الطبقػات الوسػطى والعليػا، ولػذلي 
ترتفع نسبة إحصاءات العنف األسري في ىذه الطبقة. في حين قد تتردد المرأة من الطبقة 

يرتفػػػع بػػػين المتػػػزوجين  الوسػػػطى أو العليػػػا فػػػي اللجػػػوء للشػػػرطة، كمػػػا أف العنػػػف األسػػػري
( . كمػا أف إحصػاءات عػاـ  Olson, 2000:  516-517الشباب عنها بػين كبػار السػن ) 

( فػػي الواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة، تشػػير إلػػى إف مػػا يقػػرب مػػن  مسػػمائة ألػػف 8999)
حػػادث عنػػف أسػػري تحػػدث سػػنويا، وأف مػػن ألفػػين إلػػى أربعػػة  الؼ إمػػرأة تتعػػرض للعنػػف 

ويًا مػن زوجهػا، بدرجػة قػد تصػل إلػى حػد القتػل. كمػا  تحتػل نسػبة الجسدي )الضرب( سػن
وفيات النساء نتيجة العنف االسري المرتبة األولى، فهي أعلى من نسبة وفيات النساء في 
حػػػوادث المػػػػرور. كمػػػػا تتعػػػػرض إمػػػػرأة مػػػػن أوػػػػل لمانيػػػػة لسػػػػوء المعاملػػػػة، وتتعػػػػرض إمػػػػرأة 
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ات للمػػرأة فػػي المجتمػػع األمريكػػي دقػػائق، والواقػػع أف أكبػػر نسػػبة إوػػاب 6لإلفتصػػاب كػػل 
 ( .   Curry, 1999:315سببها العنف األسري ) 

% مػػن ضػػحايا العنػػف فػػي المجتمػػع 99إلػػى أف نسػػبة  Curryكمػػا أشػػار كيػػرى 
% مػػنهن قػػد تعرضػػن للضػػرب مػػن قبػػل 98الفرنسػػي كػػن مػػن النسػػاء، كمػػا تبػػين أف نسػػبة 

الجػػػرائم المسػػػجلة لػػػدى % مػػػن 70أزواجهػػػن أو أوػػػدقائهن. وفػػػي بيػػػرو: تبػػػين أف نسػػػبة 
الشرطة كانن الضحايا فيها من نساء تعرضن للضرب من قبل أزواجهن. وفػي الهنػد: تبػين 
زيادة نسب العنف ضد المرأة والػذي يعكػس المكانػة المتدنيػة لهػا، فالرجػل يمتلػي معظػم 
القرارات الخاوة بهػا، ويتوقػع مػن المػرأة الهنديػة أف تكػرس حياتهػا إلسػعاد زوجهػا و دمػة 

الدىا، كما أف العنف الذي يمارس عليها ليس عنفاً جسدياً فقل بل نفسياً أيضاً. وتجدر أو 
اإلشارة ىنػا إلػى أف ىػذه اإلحصػاءات أقػل بكثيػر مػن األعػداد الحقيقيػة، وذلػي لعػدـ قيػاـ 
الكثير من النساء الالتي يتعرضن للعنف فى إبالغ الشرطة حروػاً علػى كػرامتهن أو حمايػة 

 (. Curry, 1999: 316جهن )ألقاربهن أو أزوا
وفػػى دراسػػة "دوبػػػاش" عػػن العنػػػف األسػػري فػػى بريطانيػػػا والتػػى كانػػػن تهػػدؼ إلػػػى 
التعرؼ على واقػع العنػف االسػري الموجػو ضػد المػرأة فػي كػل مػن األسػرة الفقيػرة وال نيػة، 
وكػذلي التعػػرؼ علػػى أشػكاؿ العنػػف األسػػري حسػب الوسػػل االجتمػػاعي الػذي تعػػيش فيػػو 

م النتائج التي توولن إليها الدراسػة أف العنػف األسػري ضػد المػرأة ال المرأة، أوضحن أى
يقتصػػر علػػى النسػػاء الفقيػػرات مػػن الطبقػػة الوسػػطى فحسػػب، بػػل يمتػػد إلػػى الفئػػات ال نيػػة 
أيضا، كما أوضحن أف العنف الجسدي  ضد المرأة  كاف األكثر إنتشػارًا بػين أسػر الطبقػة 

 ,Audreyنػوع ال الػب بػين الفئػات ال نيػة )الوسطى، في حين أف العنف المعنػوي كػاف ال
1996:31 ) . 

( فقػػػد إعتمػػػدت فػػػي دراسػػػتها عػػػن ) العنػػػف 8990أمػػػا " ليلػػػى عبػػػد الوىػػػاب " )
األسرى فػى مصػر( علػي جمػع بيانػات الدراسػة مػن قضػايا المحػاكم والمنشػورة بالصػحف، 

مارسػات معتمدة على تحليل المضموف، إضافة إلى دراسة عينة من النساء ممن تعرض للم
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( سػيدة. وتووػلن الدراسػة إلػى أف المػرأة 110واألعماؿ العنيفػة، وقػد بلػغ حجػم العينػة )
المصػػػرية تتعػػػرض ألشػػػكاؿ مختلفػػػة مػػػن العنػػػف البػػػدني، يبػػػدأ بػػػالعنف الجسػػػدى كػػػالحرؽ 
والضػػرب المبػػرح الػػذى يحػػدث عاىػػة أو تشػػوه بالوجػػو، والتعػػذيب، كمػػا يصػػل إسػػتخداـ 

بالروػػػاص أو الطعػػػن بالسػػػكين والػػػذبح ودس السػػػم. العنػػػف ضػػػد المػػػرأة إلػػػى حػػػد القتػػػل 
وأشارت الدراسة إلى أف السػبب األىػم وراء تعػرض النسػاء للعنػف ىػو سػبب إقتصػادى إذ 

%. أما أعلػى فئػة 19.0%، وأف األسباب االجتماعية بل ن نسبتها 09.6يشكل نسبة 
%، 10بة ( سػنة بنسػ10-89عمرية تتعرض فيو المرأة للعنف فقد كانػن الفئػة العمريػة )

%. )عبػػػد 9.0( سػػػنة إذ بل ػػػن نسػػػبتها 99-09واقػػػل فئػػػة عمريػػػة ىػػػى الفئػػػة العمريػػػة )
 ( . 69: 8990الوىاب، ليلى ،

 :تعقيب على الدراسات السابقة
باسػػتعراض الدراسػػات السػػابقة يتبػػين أف الدراسػػة الحاليػػة تتفػػق مػػع دراسػػة كػػل مػػن 

جتمػاعي الممػارس ضػد اليجئػين "فيداء عناني " حوؿ )أبعاد العنػف القػائم علػى النػوع اال
السوريين في لبناف(، ودراسة وندوؽ االمم المتحدة للسكاف" بعنواف ) العنف ضد المرأة 
فى العػراؽ(، ودراسػة "سػحر الشػنيطي" و"ملػي الشػرماني" عػن العالقػة بػين تمكػين المػرأة 

ضػد  وتعرضها للعنػف المنزلػي ، ودراسػة " أمػاؿ الطنطػاوي و  ػروف " عػن )العنػف الموجػو
المرأة فى مملكة البحرين(، ودراسة سلوى الخطيب" حػوؿ )العنػف ضػد المػرأة فػى مدينػة 

عن )العنف الزواجي في الواليات المتحدة األمريكية( ،  Olsonالرياض( ودراسة أولسوف 
ودراسة "دوباش" عػن العنػف األسػري فػى بريطانيػا ، مػن حيػث التعػرؼ علػى ظػاىرة العنػف 

ها ، وعالقتها بالمت يرات االجتماعيػة والديموجرافيػة كالمسػتوى ضد المرأة من حيث أسباب
التعليمي والد ل والسكن . كما تتفق ىذه الدراسػة مػع دراسػة ليلػى عبػد الوىػاب" بعنػواف 
)العنػػف األسػػػرى فػػى مصػػػر(، ودراسػػة " أمػػػل سػػالم العػػػواد"عن ) العنػػف ضػػػد الزوجػػة فػػػى 

ف ضػػػد المػػػرأة فػػػي المجتمػػػع المجتمػػػع األردنػػػى (، ودراسػػػة "نجػػػوى قصػػػاب" عػػػن )العنػػػ
 السوري( من حيث تعرضها لدراسة أشكاؿ العنف الممارس ضد المرأة . 



جمال طلب| العنف االسري ضد املرأة 
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وكػػػذلي اتفقػػػن الدراسػػػة الحاليػػػة مػػػع دراسػػػة كريسػػػتوفر إيجػػػن وإيمػػػي بالكسػػػتوف  
Uggen & Blackstone  ، )عن )التحرش الجنسػي كتعبيػر عػن  قػوة النػوع االجتمػاعي

زينػػػب درويػػػش" بعنػػػواف )عالقػػػة بعػػػض المت يػػػرات  ودراسػػػة " أمػػػل محمػػػود الػػػدوه "     و"
النفسػػية والمعرفيػػة واالجتماعيػػة بمسػػتويات تقبػػل المػػرأة للعنػػف الزواجػػي(، ودراسػػة "عػػادؿ 
مجاىػد الشػػرجبي" بعنػػواف )العنػػف العػػائلى ضػػد المػػرأة  فػػى الػػيمن(، ودراسػػة "سػػمية سػػيف 

د المػػػرأة فػػػي الػػػدين" عػػػن ) العنػػػف ضػػػد المػػػرأة (، مػػػن حيػػػث تعرضػػػها لدراسػػػة العنػػػف ضػػػ
 عالقتو بالنوع االجتماعي . 

بينما تختلف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من حيث تركيزىػا علػى دراسػة 
العنػػف األسػػري ضػػد المػػرأة فػػي عالقتػػو بػػالنوع االجتمػػاعي مػػن  ػػالؿ توضػػيح دور الثقافػػة 

لعنػف ضػد المػرأة، التقليدية والمفاىيم الدينية، والتنشئة االجتماعيػة الذكوريػو فػي تكػريس ا
ويػػدلل ذلػػي علػػى مػػدى إنتشػػار ظػػاىرة العنػػف ضػػد المػػرأة علػػى المسػػتوى  وإعػػادة انتاجػػو.

العالمي والمحلى، ويبرر أىمية دراستها للوقوؼ على أىػم أسػبابها، و اوػة تلػي المرتبطػة 
 بالبيئة األسرية والخلفية االجتماعية والثقافية والدينية. 

 دراسة: امساُ: اإلجراءات المنهجية لل
 منهج الدراسة: -8

تعػػد الدراسػػة الحاليػػة مػػن الدراسػػات الووػػفية، ولػػذلي فقػػد إعتمػػد الباحػػث علػػى 
عػن  منهجين أساسيين من مناىج البحث العلمي االجتماعي ىما منهج المسح االجتماعي

 طريق العينة، ومنهج دراسة الحالة لجمع بيانات الدراسة وتفسيرىا وتحليلها .
الػػػػػو وػػػػػفى منهجػػػػػاً فػػػػػاعاًل لجمػػػػػع وتحليػػػػػل البيانػػػػػات  ويعػػػػد المسػػػػػح اإلجتمػػػػػاعي

االجتماعية الووفية، من  ػالؿ اإلسػتبياف أو المقػابالت المقننػة أو فيػر المقننػة. والهػدؼ 
الرئيسػػي لهػػذا المػػنهج يتمثػػل فػػي الكشػػف عػػن معػػدؿ توزيػػع بعػػض الخصػػائص االجتماعيػػة  

ه الخصػائص بأنمػاط سػلوكية كالسن، والنوع، والمهنة، والحالة الزواجية، وكيفية إرتباط ىػذ
أو إتجاىات معينة. وتهتم الدراسات المسػحية بووػف المجتمػع للتعػرؼ علػى الخصػائص 
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التى يكتسبها الفرد من  ػالؿ عضػويتو فػى جماعػة اجتماعيػة كاألسػرة مػثال، أو دراسػة فئػة 
اجتماعيػة ذات  صػائص متشػػابهة )مثػل الحضػػريين، والقػرويين، الرجػػاؿ، النسػاء، وفيرىػػا( 

ضػػافة إلػػى ذلػػي فقنػػو يمكننػػػا مػػن  ػػالؿ ىػػذا المػػػنهج، التعػػرؼ علػػى مظػػاىر السػػػلوؾ باإل
 891: 8981والمعتقدات والقيم، واالتجاىات واآلراء االجتماعيػة )الجػوىري، محمػد ،

– 890 ) . 
أمػػػػا فيمػػػػا يتعلػػػػق بمػػػػنهج دراسػػػػة الحالػػػػة فقنػػػػو يفيػػػػد الباحػػػػث فػػػػى الحصػػػػوؿ علػػػػى 

اإلستبياف سبر أفوارىا أو الوووؿ إليها، كالكشف المعلومات التى قد ال تستطيع إستمارة 
عػػن المعػػاني والمضػػامين الووػػفية ألشػػكاؿ العنػػف التػػى يتعػػرض لهػػا أفػػراد العينػػة، والتػػى ال 

 يمكن الوووؿ إليها من  الؿ اإلستبياف، وتتطلب موقف مواجهو .
 دوات جمع البيانات:أ – 1

رئيسية لجمع البيانات التػى ىى اآلداة ال questionnaireتعد إستمارة اإلستبياف 
تتطلبها الدراسة. ومما ساعد على بناء اإلستمارة فػى وػورتها األوليػة إطػالع الباحػث علػى 
الدراسات السابقة التى تناولن مشكلة ال نف ضػد المػرأة، كمػا قػاـ الباحػث بقتخػاذ بعػض 
 اإلجػػػراءات المنهجيػػػة الكفيلػػػة بضػػػماف درجػػػة مناسػػػبة مػػػن لبػػػات ووػػػدؽ البيانػػػات التػػػى

" درجة االتساؽ بػين البيانػات Reliabilityتتضمنها إستمارة اإلستبياف، ويقصد "بالثبات 
التػػي تػػم جمعهػػا بقعػػادة تطبيػػق نفػػس اسػػتمارة اإلسػػتبياف علػػى نفػػس المفػػردات فػػي أوقػػات 

 & Elton, Paul Brew) مختلفة في ظل ظروؼ متشابهة وعن طريق نفس الباحث

Millward,2001:199)،  اءات التأكد من ودؽ البيانػات التػي تضػمها ومن ىذه اإلجر
استمارة االستبياف وضػماف عػدـ التنػاقض فػي إجابػات األسػئلة ، وكػذلي إ تبػار اإلسػتمارة 

( مفػردة بنسػبة 11من الحاالت حيث تم تطبيق االستمارة علػى عػدد ) دوتطبيقها على عد
عػد أسػبوع واحػد مػن %( من إجمالي العينة ، وقد تم إعادة تطبيق ا تبار االستمارة ب80)

تطبيق اال تبػار األوؿ، وبحسػاب معػدؿ الثبػات إلسػتمارة االسػتبياف وجػد أف ىػذا المعػدؿ 
( تقريبًا األمر الذي يؤكد وجػود درجػة كبيػرة  مػن وػدؽ ولبػات البيانػات التػي 0.90يبلغ )
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تقػػػػدمها اسػػػػتمارة االسػػػػتبياف . باإلضػػػػافة إلػػػػى عػػػػرض اسػػػػتمارة االسػػػػتبياف علػػػػى لجنػػػػة مػػػػن 
ن مػن األسػػاتذة بقسػم علػػم االجتمػاع، والػذين إقترحػػوا بعػض التعػػديالت التػى تػػم المحكمػي
 تنفيذىا .

قاـ الباحث بتصميم دليل لمقابلة الحاالت، لتطبيقو على عدد من النزيالت بمركز 
إستضافة وتوجيو المرأة ببني سويف لدراسػتها دراسػة متعمقػة. وقػد روعػى أف يتضػمن دليػل 

األساسػػية التػػى تتفػػق مػػع أىػػداؼ البحػػث. ومػػا أفػػاد الباحػػث المقابلػػة علػػى بعػػض النقػػاط 
ومكنو من مقابلة الحاالت كونو عضوًا باللجنة اإلشػرافية التػى تشػرؼ علػى مركػز إستضػافة 

 المرأة ببني سويف .
كمػػا قػػاـ الباحػػث فػػى ىػػذه الدراسػػة باإلسػػتعانة بالولػػائق والسػػجالت لجمػػع بعػػض 

بيانػػػػات المتعلقػػػػة بسػػػػجالت متابعػػػػة حػػػػاالت البيانػػػػات الالزمػػػػة للدراسػػػػة، و اوػػػػة تلػػػػي ال
السػػيدات النػػزيالت والمتػػرددات علػػى مركػػز إستضػػافة المػػرأة ببنػػي سػػويف. وكػػذلي سػػجل 
اإلستشػػارة والػػذي يسػػجل بػػو بيانػػات السػػيدات التػػى  تطلػػب إستشػػارة أو مسػػاعدة المركػػز 

 نتيجة لتعرضها للعنف األسري.  
 :مجاالت الدراسة و إجراءات إ تيار العينة  -1

سبق أف ذكر الباحث أنو سوؼ يعتمد فػى ىػذه الدراسػة أساسػا علػى منهجػين ىمػا 
المسػػح االجتمػػػاعي عػػن طريػػػق العينػػػة، ومػػنهج دراسػػػة الحالػػػة. وبقسػػتخداـ مػػػنهج المسػػػح 
االجتمػػاعي فقػػد تػػم تحديػػد المجػػاؿ الج رافػػي للعينػػة بمحافظػػة بنػػي سػػويف، أمػػا المجػػاؿ 

جامعة بنػي سػويف، وقػد تػم إ تيػار العينػة عػن  البشري للدراسة فقد تمثل في كلية اآلداب
( مفػػػردة، مػػػن 110طريػػػق العينػػػة العشػػػوائية البسػػػيطة، حيػػػث بلػػػغ إجمػػػالي حجػػػم العينػػػة )

الطالبػػػات والعػػػامالت بالمجػػػاؿ اإلداري  بالكليػػػة. أمػػػا عػػػن المجػػػاؿ الزمنػػػي للدراسػػػة فقػػػد 
نهايػػة ينػػاير  حتػػى 1089إسػػت رقن الدراسػػة الميدانيػػة لاللػػة شػػهور بػػدأت مػػن أوؿ نػػوفمبر 

. وقػػد وقػػع اإل تيػػار علػػى كليػػة اآلداب جامعػػة بنػػى سػػويف كقطػػار للعينػػة باعتبارىػػا 1086
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تمثػػػل وػػػورة مصػػػ رة للمجتمػػػع العػػػاـ وتضػػػم كافػػػة المسػػػتويات االجتماعيػػػة واالقتصػػػادية 
 والتعليمية. 

( عشػػرة حػػاالت مػػن 80أمػػا بالنسػػبة لمػػنهج دراسػػة الحالػػة فقػػد تػػم إ تيػػار عػػدد )
إستضافة وتوجيو المرأة ببني سويف لدراستهن دراسة متعمقػة. وقػد روعػى أف نزيالت مركز 

تكػػوف تلػػي الحػػاالت موزعػػة علػػى مراكػػز المحافظػػة المختلفػػة وفػػى مراحػػل عمريػػة متنوعػػة 
لضماف تمثيلها، ب رض الكشف عن بعض المعلومات والمضامين التى ال تستطيع إستمارة 

وػػػفية والشخصػػػية الخاوػػػة بأسػػػباب وأشػػػكاؿ االسػػػتبياف أف توفرىػػػا، و اوػػػة البيانػػػات الو 
 العنف الممارسة ضدىن دا ل األسرة، والتى تتطلب موقف مواجهو مع المبحولات. 

 معالجة البيانات : –0
بعػػػػد اإلنتهػػػػاء مػػػػن عمليػػػػة جمػػػػع البيانػػػػات ومراجعتهػػػػا، تػػػػم إعػػػػداد سػػػػجل ترميػػػػز 

Coding  إستخداـ برنامج إلستمارة اإلستبياف، لتهيئة إد الها للحاسب اآللي، وقد تم
( إلجػػراء المعالجػػة اإلحصػػائية للدراسػػة، مػػن spssالحػػـز اإلحصػػائية للعلػػـو اإلجتماعيػػة )

حيػػث تصػػميم الجػػداوؿ البسػػيطة والمركبػػة ، وكػػذلي مػػن حيػػث حسػػاب النسػػب المئويػػة، 
للكشػػػػف عػػػػن  )أو مربػػػػع كػػػػاي( 1والمتوسػػػػطات الحسػػػػابية، وإ تبػػػػارات داللػػػػة الفػػػػروؽ كػػػػا

ت الدراسة بين أفراد العينة المنتمػين إلػى األوػوؿ الريفيػة والحضػرية اإلرتباطات بين مت يرا
الدراسػة  أىػداؼ. وبعد اإلنتهاء من مرحلة معالجة البيانات تم تحليلها وتفسيرىا فى ضوء 

 وإطارىا النظري .
 سادساً: نتائج الدراسة الميدانية :

   صائص عينة الدراسة :  -8
كانػن تتسػم بعػدد مػن الخصػائص وىػى علػى إتضح من الدراسة أف عينػة الدراسػة   

 النحو التالي:   
فيما يتعلق بفئػات السػن فقػد توزعػن العينػة علػى  مسػة  فئػات عمريػة فػالالتي  -

%  وىي أعلى النسب، وأما الالتػي 19.9سنة( بل ن نسبتهن  19قلن أعمارىن عن ) 
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مػػا بل ػػن %، بين18.0سػػنة( فقػػد بل ػػن نسػػبتهن  19الػػى  19تتػػراوح أعمػػارىن مػػابين )
%، وبل ػن نسػبة الفئػة 19.9سػنة(  09الى  19نسبة  أفراد العينة فى الفئة العمرية من)

%، بينمػا كانػن النسػبة األقػل مػن أفػراد العينػة فػى الفئػة 80.9سنة( 99 -09العمرية ) 
 % من مجموع العينة. 1.1سنة فأكثر ( حيث بل ن  60العمرية )
%، ومن تجدف 80.8ن نسبة األمييات فيما يتعلق بمستوى التعليم  فقد بل  - 

%،  89.9%، والحاوػػػالت علػػػى مؤىػػػل متوسػػػل نسػػػبة 80.9القػػػرأة والكتابػػػة نسػػػبة 
%، بينمػػا بل ػػن نسػػبة الحاوػػالت علػػى  16.9والحاوػػالت علػػى مؤىػػل جػػامعي نسػػبة 

 % من إجمالى حجم العينة . 1.1مؤىل فوؽ جامعي 
جتماعيػػة فقػػد تبػػين أف نسػػبة وفيمػػا يتعلػػق بتوزيػػع أفػػراد العينػػة حسػػب الحالػػة اإل -

%، وبل ػػػن 96.8% كػػػن مػػػن فيػػػر المتزوجػػػات، بينمػػػا بل ػػػن نسػػػبة المتزوجػػػات 18.8
 % على التوالي .1.1% و 9.8نسبة األرامل والمطلقات 

أمػا مػن حيػث الحالػػة الوظيفيػة فقػد تبػين أف فالبيػػة أفػراد العينػة ال يعملػن بنسػػبة  -
  .ن إجمالى العينة% م10.9%، بينما بل ن نسبة العامالت 69.8

كمػػػا إتضػػػح أف فالبيػػػة أفػػػراد العينػػػة كػػػن ممػػػن ينتمػػػين إلػػػى أوػػػوؿ ريفيػػػة  بنسػػػبة   -
% مػػن مجمػػوع 17.1%، بينمػػا بل ػػن نسػػبة مػػن ينتمػػين ألوػػوؿ حضػػرية حػػوالى 61.7
 العينة. 

 بناء السلطة العائلية والعنف ضد المرأة : -1
متدة بالموطن األولى ألفػراد يتألر نموزج األسرة أو نوعيتها سواء كانن نووية أو م

حضػػر( بفعػػل أفكػػار العصػػبية والقبليػػة القائمػػة علػػى حجػػم األسػػرة وعػػدد  -العينػػة ) ريػػف 
أفرادىػا، ممػا يػنعكس علػى توزيػع األدوار النوعيػة بػين الػذكور واإلنػاث وعلػى سػلطة إتخػاذ 

لتػى تقػيم القرار. ولمعرفة حجم أسر أفراد العينة، فقد تػم سػؤالهن عػن عػدد أفػراد األسػرة ا
( أفػراد، 0-1% أف عػدد أفػراد األسػرة تقػع فػى الفئػة )16.0معهن، حيث أكدت نسػبة 

( أفػػػراد، وبينػػػن نسػػػبة 6-9% أف عػػػددىم يقػػػع فػػػى الفئػػػة )10.9بينمػػػا ذكػػػرت نسػػػبة 
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( أفػػػػراد، وأ يػػػػرًا ذكػػػػرت نسػػػػبة 8-7% أف عػػػػدد أفػػػػراد األسػػػػرة يقػػػػع فػػػػى الفئػػػػة )10.9
 أفراد فأكثر.  9ألسرة كاف عدد % من أفراد العينة بأف عدد أفراد ا88.8

وبحساب المتوسل الحسػابى لعػدد أفػراد األسػرة تبػين أف متوسػل عػدد أفػراد أسػر 
أفػػراد  9وحتػػى  9( أفػػراد، كمػػا تبػػين أف عػػدد أفػػراد األسػػر فػػى الفئػػة )مػػن 7العينػػة بلػػغ )

%، فػى مقابػل 01.6فاكثر( بين أفراد العينة كانن فيمن ينتموف الى أووؿ ريفيػة بنسػبة  
% ممن ينتموف إلى أووؿ حضرية، مما يؤكد كبر حجم األسرة  بين أفراد العينة 10نسبة 

 ممن ينتموف ألووؿ ريفية بالمقارنة بالمناطق الحضرية. 
وللتأكد من وجود عالقة بػين المػوطن األوػلى وبػين نػوع األسػرة ) نوويػة أو ممتػدة 

وىػى  79.99ين والتى بل ن أو مقياس داللة الفروؽ بين المت ير  1(، تم حساب قيمة كا
 %، مما يؤكد وحة العالقة بين الموطن األولى ونوع األسرة. 0.9دالة عند نسبة معنوية 

بسػػؤاؿ أفػػراد العينػػة حػػوؿ مػػػدى تركػػز سػػلطة إتخػػاذ القػػػرار دا ػػل األسػػرة فػػى يػػػد 
%، يليهػػػا األب بنسػػػبة 11.1الػػػذكور، أكػػػدف علػػػى تركػػػز السػػػلطة فػػػى يػػػد الػػػزوج بنسػػػبة 

%، بينما اقتسم 9.8%، وأ يرًا الزوجة بنسبة 81.8خ األكبر بنسبة %، لم األ10.9
 % .89.8الزوجاف السلطة بنسبة 

ولعل تلي النتائج تعكس تقارباً واضحاً فيما يخص تركز السلطة فى يد الذكور بين 
المنتمين ألووؿ ريفية وأ رى حضرية على حد سػواء، حيػث كشػفن النتػائج عػن أف تركػز 

أو الػػػػػػػػزوج أو األخ األكبػػػػػػػػر بػػػػػػػػين المنتمػػػػػػػػين ألوػػػػػػػػوؿ ريفيػػػػػػػػة  السػػػػػػػػلطة فػػػػػػػػى يػػػػػػػػد األب
% ممػػػن ينتمػػػوف ألوػػػوؿ حضػػػرية  وىػػػذا مػػػا 17.7%، فػػػى مقابػػػل نسػػػبة 08.8بنسػػػبة

 ( التالي : 8يكشف عنو الجدوؿ رقم ) 
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 ( 8جدوؿ رقم  ) 
 التوزيع التكراري ألفراد العينة حسب من يمتلي سلطة إتخاذ القرار دا ل األسرة

 
  اإلجمالي إمتالؾ سلطة إتخاذ القرار دا ل األسرة لقرارسلطة إتخاذ ا

 حضر ريف

 % تكرار % تكرار % تكرار

 األب
 األخ األكبر

 الزوج
 الزوجة

 الزوج والزوجة معاً 

01 
18 
01 
81 
10 

89.9 
9.9 
89.8 
9.9 
9.8 

10 
6 
18 
8 
81 

88.0 
1.6 
80.8 
1.6 
6.0 

67 
17 
71 
10 
11 

10.9 
81.8 
11.1 
9.8 
89.8 

 
 1مة كاقي
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وبسؤاؿ أفراد العينة عن أىػم المعػايير التػى تسػتند إليهػا سػلطة إتخػاذ القػرار دا ػل 

%  وكانػػن النسػػبة األعلػػى بػػين أفػػراد العينػػة، 19.9األسػػرة أجابػػن بأنهػػا: الجػػنس بنسػػبة 
%، والسػػن بنسػػبة 86ة %، والقػوة البدنيػػة بنسػػب87.6ومقػدار الكسػػب المػػادي بنسػػبة  

% بػأف درجػة التعلػيم ىػى المعيػار الػذي تقػـو عليػو 81.0%، بينما أكػدت نسػبة 80.9
 سلطة إتخاذ القرار فى األسرة .

وبمقارنػػة إجابػػات أفػػراد العينػػة ممػػن ينتمػػوف إلػػى أوػػوؿ ريفيػػة وأ ػػرى حضػػرية فيمػػا 
% ممن ينتمػوف 16.1يخص أىم معايير سلطة إتخاذ القرار داحل األسرة، تبين أف نسبة 

إلى أووؿ ريفية أكدوا بأف المعيار الذى يستند إليو سلطة إتخاذ القرار كاف الجنس والقوة 
% بػػين مػػن ينتمػػوف إلػػى أوػػوؿ حضػػرية.  بينمػػا جػػاءت 89.8البدنيػػة، فػػى مقابػػل نسػػبة 

معػػػػايير درجػػػػة التعلػػػػيم ومقػػػػدار الكسػػػػب المػػػػادي بنسػػػػب متقاربػػػػة  حيػػػػث بل ػػػػن نسػػػػبتها 
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% مػػن المنتمػػين ألوػػوؿ 80.8ألوػػوؿ ريفيػػة، فػػى مقابػػل نسػػبة  % بػػين المنتمػػين89.9
 ( التالي : 1حضرية. وىذا ما يكشف عنو الجدوؿ رقم ) 

 ( 1جدوؿ رقم ) 
 التوزيع التكراري ألفراد العينة حسب معيار سلطة إتخاذ القرار دا ل األسرة

معيار سلطة إتخاذ 
 القرار

  جمالياإل أىم معايير سلطة إتخاذ القرار دا ل األسرة

 حضر ريف

 % تكرار % تكرار % تكرار

 الجنس
 القوة البدنية

 السن
 درجة التعليم

مقدار الكسب 
 المادي

96 
10 
11 
80 
18 

19.0 

80.9 

80.9 

6.0 

9.9 

18 
88 
80 
88 
81 

80.8 

9.0 

0.0 

6.0 

8.1 

87 

19 

11 

11 

11 

19.9 

86.0 

80.9 

81.0 

87.6 
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( يتبػػين تأكيػػد فالبيػػة أفػػراد 1( والجػػدوؿ رقػػم )8ومػػن  ػػالؿ نتػػائج الجػػدوؿ رقػػم )

العينة بتركز السلطة دا ل األسرة  فى يد الذكور ) األب أو الزوج أو األخ األكبر ( بنسبة 
%، وأف أىم المعػايير التػى تسػتند إليهػا األسػرة فػى عمليػة إتخػاذ القػرار تتمثػل فػى 79.7
عالقػػة بػػين سػػلطة إتخػػاذ القػػرار  وجػػودممػػا يؤكػػد %، 99.9والقػػوة البدنيػػة بنسػػبة  الجػػنس

 دا ل األسرة والنوع االجتماعي .
وتتفػػػق ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع مػػػا ذىبػػػن إليػػػو النظريػػػة النسػػػوية الليبراليػػػة  حيػػػث أكػػػد " 
موىػػانتي " علػػى أف سػػيادة السػػلطة األبويػػة علػػى الممارسػػات الحياتيػػة، يسػػاىم فػػى تعػػرض 

للعنف المنزلى بأشكالو المادية والرمزية على مدار الحياة اليومية. كما أكد على أف  النساء
 ,Motta) النظاـ األبوي يمثل أبسل أشكاؿ السلطة التى تؤسس للتفرقػة بػين الجنسػين 

et.al., 2011: 6) . 
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أف الػػػزوج ىػػػو  وبشػػػأف سػػػيادة السػػػلطة األبويػػػة أو الذكوريػػػة تؤكػػػد نتػػػائج المقػػػابالت
طة دا ػػل المنػػزؿ، وىػػو مػػن بيػػدة سػػلطة القػػرار، ألنػػو ىػػو مػػن يتػػولى اإلنفػػاؽ وػػاحب السػػل

واإلعالػػة لبقيػػة أفػػراد األسػػرة )وإف ربنػػا فضػػلو علػػى النسػػاء فػػى العقػػل والػػدين( طبقػػاً للقػػوؿ 
الشائع )النساء ناقصات عقػل وديػن(. كمػا أكػدف أف إقامػة الزوجػة بمنػزؿ عائلػة الػزوج فػى 

اوػة فػى حػاالت زواج األقػارب فػى الريػف المصػري. حالة عدـ وجود مسكن مسػتقل، و 
يؤدى إلى تركز السلطة فى يد ولى األمر وىو فالباً أبػو الػزوج )الحمػى( وعػدـ قػدرة الػزوج 
على إتخاذ قرارًا مستقاًل عن سلطة أبيو حتى فيما يخص حياتو األسرية، ممػا يػنعكس علػى 

 ة الزوج وسلطة أبيو. عالقتو بزوجتو، ووقوع الزوجة تحن إمرة سلطتين ىما سلط
مػػن أف الجماعػػات  Peter Blauوتتفػػق ىػػذه النتيجػػة مػػع مػػا أكػػده "بيتػػر بػػالو" 

األسرية تقـو على أساس عالقات السلطة والمنفعة، وتوقعات الدور لكل عضو من أعضاء 
األسرة. وأضاؼ أف من أىم وظائف تلي العالقػات بجانػب تحقيػق التماسػي االجتمػاعي، 

ات الخضػػػوع والسػػػيطرة دا ػػػل نطػػػاؽ الجماعػػػة األسػػػرية، وتشػػػجيع تتمثػػػل فػػػي  لػػػق عالقػػػ
التمايز، وفرض اإلمتثاؿ للمعايير األسرية ، وتنميل قيمها. كما أشار أيضػاً إلػي أف إسػتمرار 
العالقات دا ل الجماعة األسرية يقـو على أساس "إدارة التوقعات" أو الكيفيػة التػي يقػدـ 

 :Milan Zafirovski 2005اآل رين نحوىم )بها الناس أنفسهم لي رين وانطباعات 

3-5.) 
وبشػػأف عػػدـ قػػدرة الػػزوج علػػى إتخػػاذ القػػرار بسػػبب إقامتػػو فػػى منػػزؿ العائلػػة تؤكػػد 

 16الحالػػة ) ف. س. ـ (  مػػن سػػكاف مركػػز ببػػا ببنػػي سػػويف،  ال تعمػػل، تبلػػغ مػػن العمػػر 
/  9/  8مػن  سنة، لديها بنن واحدة فقل. مكثن فى المركز اإلستضافة عشرة أياـ بدايػة

سػػػنة وال يعمػػػل،  10. تقػػػوؿ )زوجػػػي يبلػػػغ مػػػن العمػػػر 1080/  9/  88وحتػػػى  1080
تزوجنا منذ أربعة سنوات ولدينا إبنػة واحػدة عمرىػا سػنتين. وىػو لػيس لديػو رأي فػى حياتنػا 
أبػػدًا، ألننػػا نقػػيم  فػػى حجػػرة مػػع عائلتػػو )األب واألـ واأل ػػوة(  ويتػػولى أبػػاه الػػذي يعمػػل 

ؽ علينا أنا وزوجي وإبنتي، في مقابػل عمػل زوجػي مػع أبيػو فػى الزراعػة. وفػي بالزراعة اإلنفا
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حالة طلبي ألي شئ من أمور المعاش كالملبس مثال يقـو زوجي بضربي أماـ أىلو. وعنػدما 
أحػػاوؿ الصػػراخ أو اإلسػػت الة بػػالجيراف ينهػػاؿ علػػى بقيػػة أىلػػو بالضػػرب. وقػػاـ بطػػردي فػػى 

رب أللجأ اليهم أو ألقيم أنا وابنتي عندىم فلجػأت الػى المرة األ يرة وليس لي أىل أو أقا
 المركز(.  

وللتعػػرؼ علػػى أكثػػر أفػػراد األسػػرة ممارسػػة للعنػػف ضػػد اإلنػػاث دا ػػل األسػػرة، تػػم 
سػػؤاؿ أفػػراد العينػػة عػػن ذلػػي فػػأجبن بػػأف أكثػػر أفػػراد األسػػرة ممارسػػة للعنػػف كػػانوا علػػى 

%، 86.9األكبػػر بنسػػبة  %، واألخ11.1%، األب بنسػػبة 09الترتيػػب: الػػزوج بنسػػبة 
%. ممػػا يػػدلل علػػى اسػػتخداـ الػػذكور 7.7%، وأ يػػرًا األبػػن بنسػػبة 8.8لػػم األـ  بنسػػبة 

للعنف ضد المرأة، في كافة مراتبهم السػلطوية دا ػل األسػرة. وبتوزيػع أفػراد العينػة حسػب 
أكثر أفراد األسرة ممارسة للعنف ضد اإلناث موزعين حسب المػوظن األوػلى فقػد بل ػن 

% ممػػن ينتمػػوف 18%  بػػين مػػن ينتمػػوف ألوػػوؿ ريفيػػة، فػػى مقابػػل نسػػبة 91.1م نسػػبته
وىي فير دالػة، ممػا يؤكػد  1.19أو داللة الفروؽ   1ألووؿ حضرية، وقد بل ن  قيمة كا

 عدـ وجود عالقة بين الموطن األولى وأكثر أفراد األسرة ممارسة للعنف ضد اإلناث. 
نػػة بػػأف الػػزوج واألب واألخ األكبػػر كػػانوا ويتبػػين مػػن ذلػػي تأكيػػد فالبيػػة أفػػراد العي

% مػػن إجمػػالي العينػػة، 80.1األكثػػر ممارسػػة للعنػػف ضػػد اإلنػػاث دا ػػل األسػػرة بنسػػبة 
%  لمػن ينتمػوف ألوػوؿ ريفيػة، فػى مقابػل 91.1موزعين حسب المػوظن األوػلى بنسػبة 

% مػػػن ينتمػػػوف ألوػػػوؿ حضػػػرية، ممػػػا يكشػػػف عػػػن وجػػػود عالقػػػة بػػػين النػػػوع 18نسػػػبة 
 وممارسة العنف دا ل األسرة.  االجتماعي 

وبتحليػػػل البيانػػػات الػػػواردة فػػػى الجػػػداوؿ السػػػابقة يتبػػػين: أف األسػػػرة السػػػائدة بػػػين 
فالبيػػة أفػػراد العينػػة ىػػى األسػػرة الممتػػدة و اوػػة فػػى الريػػف المصػػري، حيػػث بلػػغ متوسػػل 

  ( أفػػراد، كمػا أكػدت فالبيػػة أفػراد العينػػة علػى تركػز السػػلطة دا ػل األسػػرة7عػدد أفرادىػا )
%، وأف المعيػػػايير التػػػى 79.7فػػػى يػػػد الػػػذكور )األب أو الػػػزوج أو األخ األكبػػػر( بنسػػػبة 

تستند إليها األسرة فى توزيع السلطة قائمة فى المقاـ األوؿ على معايير النػوع أو الجػنس، 
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ر األ ػرى كػالتعليم، والسػن، ومقػدار %، على حسػاب المعػايي99.9والقوة البدنية بنسبة 
الكسب المالى. كمػا تبػين تأكيػد فالبيػة أفػراد العينػة بػأف الػزوج واألب واألخ األكبػر كػانوا 

%، مما يؤكد وجود عالقة  80.1األكثر ممارسة للعنف ضد اإلناث دا ل األسرة بنسبة 
 بين بناء السلطة العائلية والعنف ضد المرأة  .

مػػع نتػػائج  دراسػػة " يحػػي و محمػػود " والتػػي أكػػدت إلػػى أف وتتفػػق تلػػي النتيجػػة 
للػػدور الػػذكوري،  اوػػة فػػي المجتمعػػات  العنػػف ضػػد المػػرأة يرجػػع إلػػى النظػػرة المجتمعيػػة

نحو النساء، تدعو إلى إففاؿ  األبوية، إذ أف الدور الذكوري التقليدي واإلتجاىات النمطية
فػػي إطػػار الممارسػػات العاديػػة أو  الممارسػػات التػػي تعػػد عنًفػػا ضػػد النسػػاء، وتػػدرجها بعػػض

 ( . Yahiya, Haj &  M., Mohammed 1997 :342الطبيعية )
وتتفػػق ىػػذه النتيجػػة أيضػػا مػػع نتػػائج دراسػػة "عػػادؿ الشػػرجبي "عػػن العنػػف العػػائلي  

ضد المرأة فى اليمن، والتى أكدت على دور السلطة األبوية فى تعزيز سلوؾ التمميػز ضػد 
ائليػػػة علػػػى أسػػػاس معيػػػار الجػػػنس فػػػي المقػػػاـ األوؿ، ممػػػا يتػػػيح المػػػرأة وتوزيػػػع السػػػلطة الع

بفعػل التوجهػات الثقافيػة التقليديػة سػلطة  -حتى المرضػى والشػيوخ كبػار السػن  –للرجاؿ 
(  9: 1000عائلية أكبر من سلطة النساء المتمتعػات بػالقوة والصػحة ) عػادؿ الشػرجبي 

. 
مػن أف أىػم أسػباب   Floodكما تتفق ىذه النتيجػة مػع مػا زكػره " ميشػيل فلػود " 

العنػػف األسػػري يتمثػػل فػػى الفجػػوة النوعيػػة بػػين الجنسػػين. والتػػى يترتػػب عليهػػا التمػػايز بػػين 
األدوار والسػػلطة لصػػالح الػػذكورعلى حسػػاب اإلنػػاث، ويزيػػد مػػن عالقػػات الصػػراع  بينهمػػا 

ي، دا ل األسرة. كما أشار إلى أف العالقة بػين الجنسػين فػى األسػرة يحػددىا الػنمل األبػو 
وعدد من المواقف والمعتقدات التى تنمل لعالقة بين الجنسين تقـو على أساس السػيطرة 

 ,Flood)والعنػف والعدائيػة مػن قبػل الرجػل، يقابلهػا إستسػالـ و ضػوع مػن قبػل المػرأة. 
Michael, 2007:13) . 
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 :التنشئة االجتماعية وتعزيز العنف ضد المرأة  -1
اإلجتماعية فػى تعزيػز سػلوؾ العنػف ضػد المػرأة  و للتعرؼ على دور عملية التنشئة 

وإعادة إنتاجو دا ل األسرة، تم سؤاؿ أفراد العينة عػن مػوقفهم مػن العقػاب البػدني لألبنػاء 
%  08.8% قبػولهم للعقػاب البػدني لألبنػاء، بينمػا أشػارت نسػبة  98.1فأكدت نسبة 

 برفضهم معاقبة األبناء بدنياً. 
عاقبػػػة األبنػػػاء بػػػدنياً، كانػػػن أعلػػػى بػػػين المنتمػػػين كمػػػا تبػػػين أف نسػػػبة المؤيػػػدين لم

ألووؿ ريفية من مثيلتها بين المنتمين ألووؿ حضػرية، حيػث بل ػن نسػبتها بػين المنتمػين 
% لػذوي األوػوؿ الحضػرية. وبحسػاب قيمػة 10.9%، فػى مقابػل 17.7ألووؿ ريفية 

ة بين محػل وىى فير دالة إحصائيا مما يدؿ على عدـ وجود عالق 1.91والتى بل ن  1كا
 ( التالي :1اإلقامة وقبوؿ معاقبة األبناء بدنياً، وىذا كما يتضح من الجدوؿ رقم )

 ( 1جدوؿ رقم  ) 
 التوزيع التكراري ألفراد العينة حسب الموقف من معاقبة األبناء بدنباً 

 
  اإلجمالي الموقف من العقاب البدني لألبناء الموقف من العقاب 

 حضر ريف

 % تكرار % رارتك % تكرار

 أوافق
 ال أوافق

81 
99 

17.7 

19.0 

09 
17 

10.9 

86.8 

818 

91 

98.1 

08.8 

 1قيمة كا
1.91 

 800 110 17.7 81 61.7 818 المجموع

وتتفق ىذه النتيجة مع ما ذىب اليو " باندورا " من أف طبيعػة الػرد علػى العػدواف تتوقػف 
يػػدًا تتوقػػف علػػى تعزيػػز اإلجػػراءات علػػى التػػدريب اإلجتمػػاعي األوؿ، أو بصػػورة أكثػػر تحد

التي  برىا الشخص من قبل، ومحاولة نمذجتها فػي تلػي الصػي ة العدوانيػة. ومػن لػم فقنػو 
يمكػػػن أف ننشػػػئ طفػػػاًل شػػػديد العدوانيػػػة وذلػػػي بمجػػػرد أف يتربػػػى علػػػى نمػػػاذج عدوانيػػػة، 
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ومكافأتػػػو المعنويػػػة  المسػػػتمرة علػػػى سػػػلوكو العػػػدواني. كمػػػا أكػػػد علػػػى أف سػػػلوؾ الػػػدور 
 & Straus)الجنسوى يتم اكتسابو من  الؿ مالحظة سلوؾ اآل رين ومطابقتو بسلوكنا 

Gelles, 1989:25)  
( Adler & Evansالػدر" و"إيفػانز" )"كما تتفق ىذه النتيجة أيضا مع مػا أكػده 

تطػػوير أنماطػػاً جديػػدة مػػػن  االجتماعيػػػة مػػن أف األبنػػاء يتعلمػػوف مػػػن  ػػالؿ عمليػػة التنشػػئة
لفهػم المعػاني الثقافيػة التػى تربػوا عليهػا، ويسترشػدوف بهػا فػى تفػاعالتهم  التفكير والسػلوؾ

االجتماعية، كما أف التنشئة االجتماعية تكوف في األفلب ذات طبيعة تسلطية في البيئػات 
المحرومة والفقيرة  ألف  ليات الحوار واإلقنػاع تكػوف معدومػة، وتكػوف الفتػاة ضػحية ذلػي  

 :Harding, David J. 2009)والتمييػزي ضػدىا  كلػو بممارسػة األسػلوب التسػلطي
447) . 

من أحد رواد التفاعلية الرمزية  Blomerوتتفق ىذه النتيجة مع ما ساقو " بلومر " 
أف المواقػػف العاطفيػػة التػػي يتخػػذىا األبػػواف إزاء أبنػػائهم والتػػي تتجلػػى فػػي وػػور الحرمػػاف 

تخداـ العقػػػاب الجسػػػدي العػػػاطفي، وتبنػػػى الفلسػػػفة العقابيػػػة فػػػي عمليػػػات الضػػػبل، بقسػػػ
والمعنػػوي تعمػػل علػػى تكػػوين العػػداء والرفبػػة فػػي اإلنتقػػاـ. كمػػا تتفػػق ىػػذة النتيجػػة مػػع مػػا 
سػػاقتو نظريػػة الػػتعلم مػػن التأكيػػد علػػى وجػػود عالقػػة بػػين العدوانيػػة الزائػػدة والعقػػاب الصػػاـر 
السػػػيما لػػػدى الػػػذكور. حيػػػث تعمػػػل العقوبػػػة علػػػى تعزيػػػز العنػػػف مػػػن  ػػػالؿ نمذجػػػة الفعػػػل 

: 1007نيػػف فيػػتم اإلعتمػػاد عليػػو كأسػػلوب لحػػل الصػػراعات األسػػرية )رشػػيد، أسػػماء الع
800 - 801 . ) 

وللتأكد من وجود عالقػة بػين أسػلوب معاقبػة األبنػاء ونػوع الطفػل، تػم سػؤاؿ أفػراد 
%، واإلناث 08العينة عن أكثر أفراد األسرة تعرضا للعقاب فأجابوا بأنهم األطفاؿ بنسبة 

%، بينمػػا إحتػػل الػػذكور المرتبػػة األ يػػرة فػػى 86.1وجػػات بنسػػبة %، والز 18.1بنسػػبة 
%. وبتوزيػػع أفػػراد العينػػة حسػػب أكثػػر أفػػراد األسػػرة تعرضػػا للعقػػاب 88.0العقػاب بنسػػبة 
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فػػي عالقتػػو بػػالموطن األوػػلى تبػػين إرتفػػاع نسػػبة تعػػرض اإلنػػاث للعقػػاب فػػى البيئػػة الريفيػػة 
 ضرية. % فى البيئة الح80.9%، فى مقابل نسبة 10.0بنسبة 

ويتبين من تحليل البيانات السابقة والخاوة بأكثر أفراد األسػرة تعرضػاً للعقػاب أف 
اإلنػػػػاث كػػػػن أكثػػػػر األفػػػػراد تعرضػػػػاً للعنػػػػف دا ػػػػل األسػػػػرة ) إبنػػػػة وزوجػػػػة ( بنسػػػػبة بل ػػػػن 

% مػػن أفػػراد العينػػة. ممػػا يؤكػػد مجابهػػة  المػػرأة لعالقػػات ذات واقػػع تسػػلطي فػػي 07.6
ىذا الواقع ينمي العنػف دا ػل الفػرد كونػو يقػـو علػى مبػدأ اإللػزاـ األسر الذكورية األبوية. و 

واإلكراه واإلفراط في إستعماؿ السلطة والحق فى العقاب من قبل الذكور، فى مقابل توقع  
اإلزعػػاف والخضػػوع مػػن قبػػل النسػػاء دا ػػل األسػػرة. ممػػا يؤكػػد وجػػود عالقػػة بػػين التعػػرض 

 للعقاب البدني والنوع االجتماعي .
مػػن أف العنػػف ضػػد  Strausذه النتيحػػة مػػع مػػا أشػػارت إليػػو "سػػتراوس" وتتفػػق ىػػ

المرأة  يعود إلػى المراحػل المبكػرة مػن الطفولػة حيػث يشػاىد الطفػل  ػالؿ سػنواتو األولػى 
أف العالقػػة الزوجيػػة بػػين والديػػو تتسػػم بالقسػػوة واإلسػػاءة والعقػػاب البػػدنى واإلىانػػة، فيبػػدأ 

ف ىػػػو نمػػػل مقبػػػوؿ للتعامػػػل مػػػع اآل ػػػرين ومػػػع الطفػػػل فػػػى تقبػػػل فكػػػرة أف العػػػدواف والعنػػػ
الزوجة، فوجود الطفل فى مناخ تتسم العالقة فيػو بػالعنف تجعلػو أكثػر إحتماليػة ألف يكػوف 

 . (Straus & Gelles,1988: 465-466عنيفاً فى عالقاتو فيما بعد )
وتتفق ىذه النتيجة مع ما سػاقو " بيػر بورديػو" مػن أف السػيطرة الذكوريػة لهػا مجػاؿ 

اضح لممارسة العنف و اوة الرمزي، وإعادة  إنتاج  الواقع  وإدراكو من  الؿ ما تدرب و 
عليو المرء في حياتو ونشئ عليو، ومن  الؿ الموجهات اإلجتماعية التي وػنعن مػن قبػل 
المسػػػيطرين، فالػػػذكورة ىػػػي مجموعػػػة السػػػلوكيات والتصػػػرفات المفروضػػػة بحكػػػم التنشػػػئة 

إلى التصرؼ بطػرؽ معينػة ومحػددة إجتماعيػاً مػع اإلنػاث، والتكيف على الذكور، وتقودىم 
: 1007وتندرج تلي السلوكيات تحن عنواني السػيطرة واإلكػراه )المركػز الثقػافى العربػي 

11 ،79 .)  
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وتتفق ىذه النتيجة مع ما أشارت إليو منظمة الصحة العالميػة فػي التقريػر العػالمي 
الػذين يوجػد لػديهم تػاري  مػن العنػف ( مػن أف الرجػاؿ 1001حوؿ الصحة والعنػف لعػاـ )

تزيػػػد إحتمػػػاالت أف يكونػػػوا  – اوػػػة إذا رأوا أمهػػػاتهم يتعرضػػن للضػػػرب  –فػػي عػػػائالتهم 
أزواجًا مسػيئين. وتتعػرض السػيدات بشػكل  ػاص لإلعتػداء الزوجػي فػي المجتمعػات التػي 
 يوجػػػد فيهػػػا إنعػػػداـ ملحػػػوظ للمسػػػاواة بػػػين الرجػػػاؿ والسػػػيدات، وأدوارًا وػػػارمة للجنسػػػين

( 1000وقواعػػد لقافيػػة تػػدعم ىػػذا التمييػػز. كمػػا أشػػار التقريػػر أنػػو بعػػد دراسػػة أكثػػر مػػن )
% منهن قد تعرضن للضرب  00سيدة متزوجة من محافظة اإلسكندرية تبين أف أكثر من 

  (  1-1: 1080 ربػوش، ابػراىيم ؼ.  من شخص فير الػزوج، كػاألـ أو األب أو األخ )
ا أف نتبػػين أف معظػػم أشػػكاؿ العنػػف ضػػد المػػرأة ت ػػذى وتأسيسػػا علػػى مػػا سػػبق فقنػػو يمكننػػ

لقافيػػاً ويعػػاد إنتاجهػػا علػػى وػػعيد الحيػػاة اليوميػػة ضػػمن نطػػاؽ األسػػرة ومػػن  ػػالؿ عمليػػة 
التنشػػػئة االجتماعيػػػة. حيػػػث أف التنشػػػئة االجتماعيػػػة للمػػػرأة فػػػي لقافتنػػػا التقليديػػػة السػػػائدة 

وية أو جندريػػػة، تعكػػػس تخضػػػعها لمنظومػػػات قيميػػػة تسػػػتند فػػػي جوىرىػػػا إلػػػى أفكػػػار جنسػػػ
ذكورية السلطة العائليػة، وتعمػل علػى إنتاجهػا أو إعػادة إنتاجهػا مػن  ػالؿ التنشػئة العقابيػة 
لألبناء، إلى الحد الذي تدافع أو تبرر فيو المرأة سلوؾ معنفها ) األب أو الػزوج ( وتتنػازؿ 

 -أو تصػريحاً ضمناً  -لو عن حقوقها، مما يترتب عليو قبولها للعنف الذي يمارس ضدىا 
دوف أي إحتجػػاج سػػواء كػػاف ذلػػي العنػػف جسػػدياً أو معنويػػاً أو إقتصػػادياً. وىػػذا مػػا يفسػػر 
إسػػتمرار سػػلوؾ العنػػف ضػػد المػػرأة دا ػػل األسػػرة بأشػػكالو المختلفػػة عبػػر دورة حياتهػػا مػػن 

 العنف فى مرحلة الطفولة وحتى بلوفها وبعد زواجها .
 98.1معظػػم أفػػراد العينػػة بنسػػبة وىػػذا مػػا تكشػػف عنػػو نتػػائج الدراسػػة حيػػث أكػػد 

% قبولهن لمعاقبة األبناء بدنياً، كما تبين أف المرأة ىي أكثر األفراد تعرضا للعنػف دا ػل 
% من أفراد العينة، كما زكرت فالبية أفراد العينة 07.6األسرة )إبنة وزوجة( بنسبة بل ن 

ة للعنػف ضػد اإلنػاث % بأف الزوج واألب واألخ األكبر كانوا األكثػر ممارسػ80.1بنسبة 
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ممػػا يؤكػػد علػػى دور عمليػػة التنشػػئة اإلجتماعيػػة فػػى تنمػػيل وتعزيػػز سػػلوؾ دا ػػل األسػػرة، 
 العنف القائم على النوع االجتماعي دا ل األسرة وإعادة إنتاجو. 

،  1009نتػػائج  المسػػح الػػديم رافي والصػػحي فػػي مصػػر لعػػاـ مػػع  وتتفػػق ىػػذه النتيجػػة 
بػػأنهن تعرضػػن للعنػػف الجسػػدي   ) وعلػػى الػػرفم  % مػػن النسػػاء07حيػػث أفػػادت نسػػبة  

من أف فالبيتهن قد أشػرف إلػى الشػريي الحمػيم، أي الػزوج  بووػفو مرتكبػاً للعنػف (، فػقف 
% أكدف تعرضهن للعنف الجسدي علػى أيػدي ذكػر فيػر 09ما يقرب من النصف بنسبة 

رضػهن للعنػف % إلػى تع16الزوج، بينما أشار ما يقرب من للث أفراد العينة بنسبة بل ن 
من قبل أنثى كاألـ أو األ ن أو اإلبنة   كما جاءت اإلشارات إلى األب كممارس لسػلوؾ 

% لألبػاء، 91العنف لتبلغ ضعف نسبة مرتكبى العنػف مػن األشػقاء الػذكور بنسػبة بل ػن 
( .كمػا تتفػق ىػذه  81: 1009% لألشقاء ) المجلس القومي للمرأة ،11مقارنة بنسبة 

نتػػػائج "سػػػلوى الخطيػػػب" عػػػن العنػػػف األسػػػري ضػػػد المػػػرأة فػػػى مدينػػػة النتيجػػػة أيضػػػاً مػػػع 
الرياض، حيث تبػين أف معظػم الحػاالت التػي تعرضػن للعنػف كانػن مػن قبػل الػزوج بنسػبة 

% )الخطيػب، سػلوى، 1.9%، وأ يػرًا األخ بنسػبة 9.8%، لم  األب بنسػبة 88.10
1009 :11 . ) 

 :  والعنف ضد المرأةالثقافية التقليدية   -1
وقوؼ على ألية توزيػع األدوار بػين النػوعين دا ػل األسػرة، وبسػؤاؿ أفػراد العينػة ولل

عن األسس التى تستند إليها األسرة في توزيػع األدوار بػين أعضػائها، فقػد أكػدف بػأف تلػي 
%، 10.8%، القػػػوة البدنيػػػة بنسػػػبة 10.1األسػػػس ىػػػى علػػػى الترتيػػػب: الجػػػنس بنسػػػبة 

%، وأ يػػرًا السػػن 80.8سػػب المػػادي بنسػػبة %، مقػػدار الك88.1درجػػة التعلػػيم بنسػػبة 
 %. 81.7بنسبة 

بينمػػا لػػم تظهػػر أي فػػروؽ جوىريػػة بػػين المػػوطن األوػػلى وبػػين أسػػس توزيػػع األدوار 
دا ل األسرة حيث تبين وجػود تقػارب بػين إجابػات أفػراد العينػة المنتمػين لألوػوؿ الريفيػة 

وػػوؿ ريفيػػة بػػأف % ممػػن ينتمػػوف أل16.0والحضػػرية فػػى ىػػذا الشػػأف، فقػػد أكػػدت نسػػبة 
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المعيار ال الب لتقسػيم األدوار دا ػل األسػرة ىػو الجػنس والقػوة البدنيػة، فػى مقابػل نسػبة 
 % ممن ينتموف ألووؿ حضرية. 88.6

مػػن أف أىػػم أسػػباب العنػػف   Floodولعػػل ذلػػي يؤكػػد مػػا زكػػره " ميشػػيل فلػػود " 
تمػايز بػػين األدوار األسػري يتمثػل فػى الفجػوة النوعيػة بػين الجنسػين. والتػى يترتػب عليهػا ال

والسػػلطة لصػػالح الػػذكورعلى حسػػاب اإلنػػاث، ويزيػػد مػػن عالقػػات الصػػراع  بينهمػػا دا ػػل 
 . (Flood, Michael, 2007:13) األسة  

( 9000كمػػا تتفػػق ىػػذه النتيجػػة مػػع  نتػػائج أحػػد مسػػوح العنػػف بأسػػتراليا لعػػدد )
مػػن % 96( سػػنة، والػػذي أسػػفر عػػن توافػػق نسػػبة 10-81شػػاب وشػػابة فػػى سػػن مػػن )

الػػذكور واإلنػػاث علػػى أف العنػػف الموجػػو مػػن الػػذكور لإلنػػاث يرجػػع فػػى المقػػاـ األوؿ إلػػى 
الفجػػوة النوعيػػة بػػين الجنسػػين، والتػػى تشػػكلها المواقػػف الحياتيػػة، واألدوار التقليديػػة لكػػل 
من الرجل والمرأة، وكذلي المعػايير المجتمعيػة التػى تػدعم وتعػزز النظػرة النوعيػة والتمييزيػة 

  . (Flood, Michael 2007:14) ينبين الجنس
وبسؤاؿ أفراد العينػة عػن أكثػر أدوار المػرأة أىميػة بالنسػبة لألسػرة، أكػدت نسػبة   

% 18.8% بأف اإلنجاب ىو أىم أدوار للمرأة بالنسبة لألسػرة، بينمػا أشػارت نسػبة 09
% بأنػو 8.1% بأنػو الكسػب المػادي، وقالػن نسػبة 80بأنػو تربيػة األبنػاء، وزكػرت نسػبة 

% بػػأف األعمػػاؿ المنزليػػة ىػػي أىػػم أدوار المػػرأة  8.7إعالػػة األسػػرة، بينمػػا أكػػدت نسػػبة 
 بالنسبة لألسرة .

ويتبػػين مػػن ذلػػي أف فالبيػػة أفػػراد العينػػة أكػػدف علػػى أف أىػػم أدوار المػػرأة دا ػػل    
األسػػرة ىػػي األدوار البيولوجيػػة والطبيعيػػة المتعلقػػة باإلنجػػاب وتربيػػة األبنػػاء، حيػػث أكػػد مػػا 

من نصف أفراد العينػة المنتمػين ألوػوؿ ريفيػة بػأف أىػم أدوار المػرأة بالنسػبة لألسػرة  يقرب
% ممػػن ينتمػػػوف 17.8%، فػػى مقابػػػل نسػػبة 09.0ىػػو األنجػػاب وتربيػػة األبنػػػاء بنسػػبة 

 ( التالي:  0ألووؿ حضرية، وىذا ما يكشف عنو الجدوؿ رقم ) 
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 ( 0جدوؿ رقم ) 
 كثر أدوار المرأة أىمية دا ل األسرةالتوزيع التكراري ألفراد العينة حسب أ

  اإلجمالي   أكثر أدوار المرأة أىمية بالنسبة لألسرة أدوار المرأة   

 حضر ريف

 % تكرار % تكرار % تكرار

 اإلنجاب
 تربية األبناء

 الكسب المادي
 إعالة االسرة

 األعماؿ المنزلية

68 
19 
80 
88 
81 

17.7 

87.7 

6.1 

9.0 

6.0 

18 
11 
8 
7 
6 

87.1 

80.9 

1.6 

1.1 

1.7 

99 

61 

11 

88 

89 

09.0 

18.8 

80.0 

8.1 

8.7 

 
 
 1قيمة كا
0.89 

 800 110 17.1 81 61.7 818 المجموع

 
وبتحليل بيانات الجدوؿ السابق يتبػين أف المػرأة تعػاني مػن تمييػز وتهمػيش لػدورىا 

معػػايير النػػوع  دا ػػل األسػػرة، بفعػػل الثقافػػة التقليديػػة والعػػادات المتوارلػػة التػػى تسػػتند علػػى
االجتمػػاعي، والنظػػر إلػػى المػػرأة  فقػػل مػػن  ػػالؿ دورىػػا البيولػػوجي فػػى اإلنجػػاب و تربيػػة 

%، وتقليص دورىا وحصػره فػي األدوار 71.1األبناء، والتى بل ن نسبتو بين أفراد العينة 
 % .8.7الهامشية لها كاألعماؿ المنزلية بنسبة 

و"باربػػػارا شػػػنايدر"  Offerوفػػػر" وتتفػػػق ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع نتػػػائج دراسػػػة " شػػػيرا أ
Schneider  ، من أف تعدد المهاـ  تشكل مصدرًا ىاماً من عدـ المسػاواة بػين الجنسػين

والتػػي يمكػػن أف تسػػاعد فػػي تفسػػير شػػعور األمهػػات بمزيػػد مػػن الضػػ وط عػػن اآلبػػاء، حتػػى 
ات عنػدما يكػػوف لػديهم أعبػػاء متشػػابهة نسػبياً مػػن العمػل . كمػػا تبػػين مػن الدراسػػة أف األمهػػ

يقضين أكثر من عشر ساعات يومياً زيػادة فػي المهػاـ بالمقارنػة باآلبػاء وأف ىػذه السػاعات 
اإلضػػػافية تػػػرتبل فػػػي المقػػػاـ األوؿ بالوقػػػن الػػػذي تقضػػػينو فػػػي األعمػػػاؿ المنزليػػػة ورعايػػػة 
األطفػػػاؿ، ممػػػا يترتػػػب عليػػػػو زيػػػادة فػػػي المشػػػػاعر السػػػلبية، والشػػػعور بالتمييز،واإلجهػػػػاد، 
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       لصػػػػراع بػػػػين متطلبػػػػات العمػػػػل واألسػػػػرة والضػػػػ وط النفسية،وا
.(Offer,Schneider,2011:809)   

 Aldan وتتفػػػق ىػػػذه النتيجػػػة أيضػػػاً مػػػع مػػػا ذىبػػػن اليػػػو " ألػػػدف سػػػيمونز"

Summons  مػن أف التمػػايزات االجتماعيػة واألدوار المختلفػػة بػين النسػػاء والرجػاؿ، ىػػي
فػات البيولوجيػة بػين الرجػل والمػرأة إ تالفات طبيعية ال تت ير وذلي لكونها ترتبل باإل تال

، ومن لػم يػؤلر التكػوين البيولػوجي علػى أدوار الرجػاؿ والنسػاء، فبنيػة المػرأة الفيسػيولوجية 
تختصها بوظيفة اإلنجاب )الػوالدة( وتخػوؿ لهػا اإلرتبػاط بالجانػب العػاطفي المػرتبل بتربيػة 

سػػػػػػاسػػػػا لتشػػػػكيل الهويػػػػة األطفػػػاؿ والعنايػػػػة بهػػػم، وبػػػػذلي فػػػقف الفػػػػروؽ البيولػػػػػوجية تعػػػػد أ
 (.Summons, Aldan, 2015:1-2الجنسانية لكل من اإلناث والذكور)

كمػػا تتفػػق ىػػذه النتيجػػة مػػع مػػا ذىبػػن إليػػو النسػػوية الماركسػػية والتػػى أكػػدت علػػى 
 طبيعػػة وضػػع المػػرأة التػػابع فػػى المجتمعػػات المختلفػػة، وقيامػػو علػػى فكػػرة التحيػػز للرجػػاؿ

مالية التى يسود فيها التمييز فى نوع العمل حسػب الجػنس، و اوة فى المجتمعات الرأس
حيث يقتصر عمل المرأة على اإلنجاب، وال يسند لهػا فيػر األعمػاؿ المنزليػة أو الهامشػية 

 . ( MacKinnon, Catharine A.,1982:522)فير المربحة  
ي ومن تحليل البيانات السابقة يتبين حصر الهويػة الجنسػية واالجتماعيػة  للرجػل فػ

الفحولػػػة والقػػػوة، كمػػػا أف العنػػػف العقػػػابي يعػػػد سػػػمة تتسػػػم بهػػػا منظومػػػة القػػػيم والمواقػػػف 
المتشػػددة والم لقػػة، فػػدا ل ىػػذا النظػػاـ الػػذكوري تكػػوف سػػلطة األب علػػى األبنػػاء وعلػػى 
الزوجات مطلقة، وتقـو التنشئة اإلجتماعية بقستد اؿ قيم الطاعة والتبعية للرجػل، ويصػبح 

ة مركزية في تحديد األماكن واألوضاع والمواقف. فالنظرة الدونيػة لإل تالؼ الجنسي مكان
للمرأة تنعكس على التقسيم اإلجتماعي للعمل، الذي يػرىن أدوارىػا فػي الػزواج واإلنجػاب 

فػػى أدوار األمومػػة  -بفعػػل األعػػراؼ والعػػادات  -إلػػى درجػػة جعلػػن الػػبعض يحصػػر أفقهػػا 
ًا ما يزيد من تعميق التمييز ضدىا، ولذلي فمن والتربية وبخاوة المرأة الريفية، والذي فالب
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الممكػػػن فهػػػم العنػػػف ضػػػد النسػػػاء بووػػػفو  ليػػػة سػػػلطوية إلعػػػادة إنتػػػاج عالقػػػات السػػػيطرة 
 والهيمنة بين الجنسين على الصعيد األسري .

ولعػػل ذلػػي مػػا أسػػفرت عنػػو نتػػائج المقػػابالت بخصػػوص دور الثقافػػة التقليديػػة فػػى  
جػػػاب ومسػػػؤليتها عػػػن نػػػوع الطفػػػل ذكػػػر أـ أنثػػػي، والتػػػى حصػػػر دور المػػػرأة فػػػى عمليػػػة اإلن

أكػػدت أف المػػرأة يجػػب أف تتسػػم بالطاعػػة و اوػػة لزوجهػػا، بصػػرؼ النظػػر عػػن مكاسػػبها 
المادية أو ممتلكاتها. فطاعة الػزوج واجبػو بحكػم الػدين، كمػا أنػو يمثػل لهػا الحمايػة )ضػل 

إلنجػابي، حيػث تػزداد راجل وال ضل حيطػو(. كمػا أكػدت النتػائج علػى أىميػة دور المػرأة ا
قيمة المرأة ومنزلتها فػى األسػرة كلمػا كانػن )والدة( و اوػة إذا كػاف المواليػد مػن الػذكور، 

ىػػي المسػػؤلة عػػن نػػوع  -وبخػػالؼ الحقػػائق العلميػػة  –فػػالمرأة حسػػب التقاليػػد المتوارلػػة 
 الجنين، كما أكدت الحاالت عن قناعة المرأة بحق الزوج فى الزواج عليهػا فػى حالػة عػدـ

 الخلفو .
وىذا ما أكدتو الحالة ) ج. ىػ. ـ ( من مركز ناور بني سويف، ال تعمل، تبلغ مػن 

سػنة  80سنة. مكثن فى المركز  مسة أشهر، حيث قالن ) تزوجن من منػذ  17العمر 
( 1000وكػػاف زوجػػي يملػػي معرضػػاً للسػػيارات المسػػتعملة ود لنػػا الشػػهري كػػاف حػػوالى )

سنوات، وبعػدىا سػافر  0و 8و  9و  81ىن اآلف فى سن  جنيو شهرياً، أنجبنا أربع بنات
زوجي الى سلطنة عماف ورجع بعد لالث سنوات، والقين منو كل أنػواع العنػف مػن الشػتم 
إلػػى الضػػػرب. وكػػػاف وػػػاحب نػػػزوات فقػػػد تػػػزوج أكثػػر مػػػن مػػػرة بػػػدوف علمػػػي ولمػػػا عرفػػػن 

ائمػػػة وأ برتػػػو عػػػن ذلػػػي ضػػػربني وقػػػاؿ لػػػى ىافضػػػل أتجػػػوز لحػػػد مػػػا أجيػػػب ولػػػد، وأ ػػػذ ق
المنقػػوالت الخػػاص بػػي وحرقهػػا أمػػامي وىػػددني بػػالطرد أنػػا وبنػػاتي، وانػػا لػػيس لػػي أىػػل او 
أقارب. وتزوج أ يرًا بامرأة مػن األسػكندرية  بعلػم أمػو وسػافرت معػو إلػى عمػاف وتركنػى مػع 
أمو وكاف يقـو بقرساؿ النفقػات الخاوػة بػي إلػى أمػو وىػي إمػا تعطينػي جػزء منهػا أو تمنعهػا 

املني معاملة سػيئة جػدًا وتعنفنػي وتسػبني بحجػة أننػي سػبب ىجػرة إبنهػا مػن عني وكانن تع
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البلػػد بعيػػدًا عنهػػا، لعػػدـ قػػدرتي علػػى إنجػػاب الولػػد. وأ يػػرًا طردتنػػي أنػػا وبنػػاتي فتوجهػػن 
 للمركز(.

ولمعرفة مدى إستقاللية المرأة وقدرتها على إتخاذ القػرار بعيػدًا عػن سػلطة العائلػة، 
نوعيػػة القػػرارات التػػى ال تسػػتطيع المػػرأة أف تتخػػذىا مسػػتقلة،  تػػم سػػؤاؿ أفػػراد العينػػة عػػن

وتتطلػػػب مشػػػاركة رب األسػػػرة سػػػواء كػػػاف األب أو الػػػزوج أو األخ األكبػػػر، فأجابػػػن نسػػػبة 
% بأف التصػرؼ فػى الميػراث ىػو أىػم القػرارات التػى ال تسػتطيع المػرأة أف تتخػذه 18.6

% بأنػو قػرار السػفر، وأكػدت 11.8بمفردىا بعيدًا عن سلطة األسرة، بينما أشارت نسػبة 
% بأنػػو قػػرار 81.7% بأنػػو إ تيػػار الػػزوج أو شػػريي الحيػػاة، وزكػػرت نسػػبة 80.8نسػػبة 

% بػأف القػرار الخػاص بنوعيػة العمػل ىػو 88.9إ تيار نوع التعلػيم، وأ يػرًا أشػارت نسػبة 
 القرار الذي ال تستطيع المرأة أف تتخذه مستقلة بعيدًا عن سلطة األسرة. 

انػػػات الجػػػداوؿ السػػػابقة يتبػػػين تأكيػػػد معظػػػم أفػػػراد العينػػػة بػػػأف المعيػػػار وبتحليػػػل بي
%، كمػػػا 99ال الػػػب لتقسػػػيم األدوار دا ػػػل األسػػػرة ىػػػو الجػػػنس والقػػػوة البدنيػػػة بنسػػػبة 

% بػػػأف أىػػػم أدوار المػػػرأة بالنسػػػبة لألسػػػرة ىػػػو 71.1أشػػػارت فالبيػػػة أفػػػراد العينػػػة بنسػػػبة 
فػػػراد العينػػػة بعػػػدـ إسػػػتقاللهن فػػػى إتخػػػاذ اإلنجػػػاب وتربيػػػة األبنػػػاء، بينمػػػا أكػػػدت فالبيػػػة أ

% بأف التصػرؼ 18.6القرارات الخاوة بهن بعيدًا عن سلطة األسرة، حيث زكرت نسبة 
فى الميراث ىو أىم القرارات التى ال تستطيع المرأة أف تتخذىا بمفردىا بعيػدًا عػن سػلطة 

مما %، 80.8 %، لم إ تيار شريي الحياة بنسبة11.8األسرة، يليو قرار السفر بنسبة 
يؤكػػػد علػػػى دورالثقافػػػة التقليديػػػة فػػػى تهمػػػيش أدوار النسػػػاء وتعزيػػػز التمييػػػز ضػػػدىن دا ػػػل 

 األسرة. 
وتتفػػق ىػػذه النتيجػػة مػػع مػػا أكدتػػو النظريػػة النسػػوية الماركسػػية مػػن سػػيادة الهيمنػػة 
الذكوريػػة دا ػػػل األسػػػرة، مػػػن  ػػػالؿ توزيػػػع السػػػلطة وتقسػػػيم األدوار لصػػػالح الػػػذكور علػػػى 

ث، بمػػػا يتوافػػػق مػػػع التقسػػػيم الطبقػػػي فػػػى المجتمػػػع العػػػاـ. فهيمنػػػة الطبقػػػة حسػػػاب اإلنػػػا
الرأسمالية على بقية طبقات المجتمع يقابلها ىيمنة الرجاؿ على النساء دا ل األسرة. كما 
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يؤكد أوحاب تلي النظرية أف تحليل القواسم المشتركة فى الظروؼ اإلجتماعية لمختلػف 
إلسػػت الؿ، وإفتقارىػػا لإلسػػتقاللية، ومعاناتهػػا مػػن المجتمعػػات، تكشػػف عػػن تعػػرض المػػرأة ل

النظػػرة الثقافيػػة التقليديػػة المتحيػػذة ضػػدىا، وإسػػناد األعمػػاؿ الهامشػػية فيػػر المربحػػة لهػػا  
 . (MacKinnon, Catharine A., 1982: 517)كاألعماؿ المنزلية  

ى كما تتفق ىذه النتيجة أيضًا مع نتائح دراسػة "عػادؿ الشػرجبي" فػى الػيمن، والػذ
أكػػدت أف الثقافػػة اليمنيػػة لقافػػة قائمػػة علػػى الالمسػػاواة والتمييػػز، ومثلمػػا شػػهدت القبيلػػة 
تقسيمًا إجتماعيًا للعمل وتوزيعا متفاوتاً للمكانة واألدوار االجتماعية، بدءًا من شي  القبيلة 
وإنتهػػاًء بػػاألفراد المهمشػػين المحرومػػوف مػػن المكانػػة االجتماعيػػة، والػػذين أسػػندت إلػػيهم 

ارا ىامشػػية، فػػقف العائلػػة  ضػػعن لػػنفس المعػػايير فػػي تقسػػيم العمػػل األسػػري والمكانػػة أدو 
واألدوار األسرية، فتشكلن العائالت علػى ىيئػة بنػاءات بطريركيػة، يقػف علػى رأسػها أكبػر 
الذكور سناً ويتمتػع بسػلطة عائليػة واسػعة، وتحتػل النسػاء وضػعا ىامشػياً )الشػرجبي، عػادؿ 

،1000 :6 . ) 
النتيجة الخاوة بالحرمػاف مػن الميػراث مػع مػا أكدتػو بعػض الحػاالت  وكذلي تتفق

حيث تبين أف أول الثروة فى العائلة و اوة الريفيػة، ىػو األراضػى الزراعيػة وبيػن العائلػة،  
كما تبين رفض اإل وة الذكور توريػث البنػات فػى األراضػى والعقػارات توريثػاً عينيػاً بػدعوى 

لهن فػػى األوػػوؿ العينيػػة بمقابػػل مػػالى، ومػػن لػػم تنتقػػل عػػدـ تفتيػػن الثػػروة، وإسػػتبداؿ ميػػرا
األووؿ العينية من األراضى والعقارات فى وف الذكور طبقا لمفهـو العصبية، والذي يعد 

 أحد أىم مفاىيم الثقافة التقليدية الريفية.  
وىذا ما أكدتو الحالة ) إ. ح. ـ ( من سكاف مركز الواسطى ببني سويف، ال تعمل 

سنة، لديها إلنين من األبناء، مكثن فى مركز اإلستضافة ما يقرب من  19عمر وتبلغ من ال
زوجي يعمل عػاماًل بأعمػاؿ المعمػار  شهرين، حيث تقوؿ: ) تزوجن منذ عدة سنوات وكاف

أنجبػػن إلنػػين مػػن األبنػػاء األوؿ محمػػد أربػػع سػػنوات، والثانيػػة شػػهد سػػنتاف. كنػػا نقػػيم أنػػا 
ورين، األوؿ لعمتو والثاني لنا باإليجار من عمتو التػى وزوجي فى منزؿ مبني بالمسلح من د
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لػم يكػن لػديها أبنػاء، وكانػن تحػب زوجػي كثيػرًا ألنػو كػاف حنونػاً معهػا ومػرض زوجػي مرضػػاً 
شديدا أقعده عن العمل وتعاطفن معو عمتػو فتنازلػن لػو عػن البيػن، وقػاـ زوجػي بتسػجيل 

فقػاموا بضػربي وسػبي وطػردي مػن   المنزؿ باسمي. وبعد وفاة عمتو علم أبيو وإ وتو بػذلي
المنػػزؿ وقػػاموا بوضػػع اليػػد علػػي البيػػن، ونتيجػػة لمػػرض زوجػػي فلػػم يسػػتطيع مػػواجهتهم. 

 فتوجهن الى المركز لعرض مشكلتي ( .
 الثقافة الدينية والعنف ضد المرأة : – 0

وللتعرؼ على ألر الثقافة الدينية على العنف ضد النساء تم سؤاؿ أفراد العينػة عػن 
ن من إستخداـ األزواج للضرب كأسلوب لعقاب الزوجػات دا ػل األسػرة. وقػد تبػين موقفه

%، بينمػا أكػدت نسػبة 08.1أف ما يقرب من نصف العينة قػد وافقػن علػى ذلػي بنسػبة 
% مػػن أفػػراد العينػػة رفضػػها للضػػرب كأسػػلوب لعقػػاب الزوجػػة. وقػػد كانػػن النسػػبة 98.8

اب ممػن ينتمػوف ألوػوؿ ريفيػة بنسػبة األكبر من الالتي وافقن على الضػرب كأسػلوب للعقػ
 % ممن ينتموف ألووؿ حضرية. 87.8%، مقابل نسبة 10.0

وللتاكد من وجود عالقػة بػين المػوطن األوػلى وبػين موافقػة الزوجػة علػى إسػتخداـ 
وىػى فيػر دالػة  8.00والتػى بل ػن  1الزوج للضرب كأسلوب للعقاب تم حساب قيمػة  كػا

ؽ جوىريػة ذات داللػة بػين المػوطن األوػلى وبػين قبػوؿ إحصائياً، مما يؤكد عدـ وجود فرو 
 إستخداـ الضرب كأسلوب للعقاب. 

وتتفق ىذه النتيجة مػع مػا سػاقتو النسػوية الماركسػية مػن أف الجندريػة أو الجنسػوية 
تقـو فى األساس على إستئثار الرجاؿ بالسلطة وىيمنتهم على اإلناث، بما فى ذلي سلطة 

د ىذا اإلتجػاه علػى إضػطرار المػرأة لقبػوؿ ذلػي، فبػرفم معانػاة توقيع العقاب. كما أكد روا
المػػرأة مػػن العنػػف واإلضػػطهاد والعبوديػػة والنظػػرة الدونيػػة لهػػا دا ػػل األسػػرة، فػػقف مقاومتهػػا 
لػػذلي يصػػطدـ بتواطػػؤ مجتمعػػي ويواجػػو بحػػواجز مػػن الػػوعي يخلقهػػا المجتمػػع ويػػروج لهػػا 

 .  (MacKinnon, Catharine A., 1982:543)إل ضاعها والسيطرة عليها
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عػن " العنػف  Floodكما تتفق ىذه التيجة أيضاً مػع نتػائج دراسػة "ميشػيل فلػود" 
% مػػن الػػذكور، فػػى مقابػػل نسػػبة 11ضػػد المػػرأة والفتيػػات" والتػػي أشػػارت إلػػى أف نسػػبة 

% من اإلناث قد أكدف على أف العنف الجسدي الموجو من الذكور لإلناث كالصفع 10
اراا بدرجة كبيرة ويمكن الت اضى عنو. وأرجعوا ىذا القبوؿ للفجػوة مثال يعد مقبوال وفير ض

النوعية بين الجنسػين التػى تشػكلها المواقػف الحياتيػة، واألدوار التقليديػة لكػل مػن الرجػل 
والمرأة، والمعايير المجتمعية التى تدعم وتعزز النظرة النوعية والتمييزية بين الجنسػين علػى 

 .( Flood, Michael 2007:14أساس النوع )
وقػػػػد كشػػػػفن نتػػػػائج الدراسػػػػة الحاليػػػػة عػػػػن أف أىػػػػم مبػػػػررات أفػػػػراد العينػػػػة لقبػػػػولهن     

إلستخداـ األزواج للضرب كأسلوب للعقاب دا ل األسػرة ىػي: حػق للتأديػب كفلػو الػدين 
%، وقوامػػػػة الػػػػزوج بنسػػػػبة 88.1%، والتنشػػػػئة االجتماعيػػػػة الخاطئػػػػة بنسػػػػبة 10بنسػػػػبة 

% مػػػػن أفػػػػراد العينػػػػة إسػػػػتخداـ األزواج للضػػػػرب  91.6%، بينمػػػػا رفضػػػػن نسػػػػبة 8.8
 كأسلوب للعقاب. كما تبين أف أىم مبررات قبػوؿ أفػراد العينػة مػن المنتمػين ألوػوؿ ريفيػة
للضػػرب كأسػػلوب للعقػػاب، كانػػن تلػػي األسػػباب المتعلقػػة بالمفػػاىيم الدينيػػة )كحػػق كفلػػو 

سػباب مػن بػين % لػذات األ 9.9% فػى مقابػل نسػبة 88.6الدين وقوامة الزوج( بنسػبة 
 ( التالي:  9المنتمين ألووؿ حضرية، وىذا ما يكشف عنو الجدوؿ رقم ) 

 
 
 
 
 
 
 
 



جمال طلب| العنف االسري ضد املرأة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ57ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 9جدوؿ رقم ) 
التوزيع التكراري للعينة حسب مبررات قبوؿ المرأة إلستخداـ الرجاؿ للضرب  

 كأسلوب للعقاب
مبررات قبوؿ المرأة إلستخداـ الرجاؿ للضرب   مبررات سلوؾ الضرب  

 ابكأسلوب للعق

  اإلجمالي

 حضر ريف

 % تكرار % تكرار % تكرار

 قوامة الزوج

 حق التأديب كفلو الدين

 التنشئة االجتماعية 

 ال يوافق

81 
19 
11 
79 

9.0 

81.1 

80.0 

10.8 

6 
89 
88 
01 

1.7 

6.8 

8.1 

89.9 

88 

00 

00 

888 

8.8 

10.0 

88.1 

91.6 

 
 1قيمة كا
1.80 

 800 110 17.1 81 61.7 818 المجموع

ويتبػػين مػػن الجػػدوؿ السػػابق أف قبػػوؿ المػػرأة لعقػػاب الػػزوج يػػأتي مػػن الػػوعي بػػبعض 
المفػػاىيم الدينيػػة كمفهػػـو القوامػػة وحػػق التأديػػب، فػػي حالػػة تعػػذر إسػػتمرار الحيػػاة الزوجيػػة 
أونشػػوز الزوجػػة، والتػػى حػػدد الػػدين اإلسػػالمي طػػرؽ عالجهػػا فػػي قولػػو تعػػالى :" والالتػػػي 

 10ىن فػي المضػاجع واضػربوىن ") سػورة النسػاء،  يػة تخافوف نشوزىن فعظوىن واىجرو 
(. والتػػػػي تتػػػػدرج مػػػػن النصػػػػح واإلرشػػػػاد بالحكمػػػػة والموعظػػػػة الحسػػػػنة، لػػػػم الهجػػػػر فػػػػي 
المضاجع، وأ يرًا إذا لم تفلح أي الطريقتين السابقتين فقد ذكر الضرب كوسيلة للتأديب. 

ح أف قبػػوؿ المػػرأة ويفهػػم الػػبعض كلمػػة الضػػرب بالضػػرب البػػدني فيػػر المبػػرح. ومػػن الواضػػ
ألسػػلوب العقػػاب العنيػػف مػػن قبػػل الػػزوج أو ولػػى األمػػر يػػأتي مػػن الفهػػم الخػػاطئ لمفهػػـو 
القوامة الػذي منحػو اإلسػالـ للرجػل دا ػل األسػرة، والػذي فهمػو الػبعض علػى أنػو نػوع مػن 
السلطو والتمييز للرجل على حساب المرأة، رفم كونو يعني المسئولية واإلنفاؽ طبقاً لقولو 

لى :" الرجػػاؿ قوامػػوف علػػى النسػػاء بمػػا فضػػل اب بعضػػهم علػػى بعػػض وبمػػا أنفقػػوا مػػن تعػػا
 . (  10أموالهم " ) سورة النساء،  ية 
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أف Check & Malauth  وتتفػػق ىػػذه النتيجػػة مػػع مػػا سػػاقو "شػػيي ومػػالوث"
إدراكات المرأة للعنف ضدىا قد تتألر باألساطير والمعتقػدات الخاطئػة، كمػا تتػألر بوسػائل 

عالـ، كما إف وعي المرأة وإدراكها للعنف ضدىا قد يتألر بطبيعة النمل الثقػافي السػائد اإل
 . (Dekeseredy, et.al.1993: 263 – 277)في المجتمع الذي تعيش فيو 

من أف  Clowardو كلوارد Ohlin وتتفق ىذه النتيجة أيضاً مع مع زكره أوىلين 
يم والمعايير والتبريرات التى تدعم سػلوؾ العنػف الثقافة الفرعية تظهر أنساقًا منظمة من الق

األسػرة )زايػد،  الذي يحدد أفراضػًا معينػة تػرتبل بتأكيػد مكانػة وسػلطة أفػراد معينػين دا ػل
فق ىذه النتيجة مع نتػائج دراسػة " مػاؿ الطنطػاوي و  ػروف" كما تت(،  90: 1001أحمد 

علػى أف الثقافػة السػائدة  عن العنف الموجهو ضد المرأة فى مملكة البحرين، والتى أكدت
في مجتمع البحػرين لقافػة ذكورية وىي تنظر للمرأة نظػرة دونيػة، ممػا يسػمح للػػزوج واألب 
واألخ األكبػر بممارسػػة العنػف ضػػد المػرأة بمختلػػف الحجػج والتبريػػرات الدينيػة، إذ يكػػوف 

ذ السػنوات ذلي بحجة التأديب أو قوامة الزوج أو حماية العرض، وتترس  ىػذه الثقافػة منػ
األولى للطفولة، وتنمو وتترعػرع مػع النمػو العمػري وتنتقػل مػن األسػرة الصػ يرة إلػى األسػرة 
الكبيرة ومنهػا إلػى المجتمػع، وتسػتقي ىػذه الثقافػة مبرراتهػا مػن تفاسػير بعػض رجػاؿ الػدين 
لبعض النصوص الدينية، وما يتم إستقراره في المجتمع من قيم ولقافو تقليدية )الطنطاوي، 

 .  ( 869: 1009اؿ، و  روف  م
وبسؤاؿ أفراد العينة عن أسلوب التصرؼ حياؿ عنف الزوج، أشارت بػأف التصػرؼ 

%، لػػم تػػرؾ المنػػزؿ 19.9حيػػاؿ عنػػف الػػزوج كػػاف علػػى الترتيػػب: اللجػػوأ لألىػػل بنسػػبة 
%، وأ يػػػرًا اللجػػػوأ للمحػػػاكم بنسػػػبة 88%، والمواجهػػػة والنقػػػاش بنسػػػبة 86.8بنسػػػبة 

 % بأنهن ال يفعلن شئ حياؿ عنف األزواج .19.9دت نسبة %. ىذا بينما أك6.8
% مػػن بػػين المنتميػػات ألوػػوؿ ريفيػػة كػػن 80كمػػا كشػػفن النتػػائج عػػن أف نسػػبة   

إيجابيات فى مواجهة عنف األزواج  بالمواجهو والمناقشػة أو اللجػوأ للمحػاكم. فػى مقابػل 
لبية النسػاء فػي % من أفراد العينة المنتميات ألوػوؿ حضػرية. ممػا يعكػس سػ 7.7نسبة 
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مواجهػػة سػػلوؾ العنػػف مػػن قبػػل الػػزوج واستسػػالمهن و ضػػوعهن لػػو، أو التصػػرؼ بطريقػػة 
سػػلبية كػػػاللجوأ لألىػػػل أو تػػرؾ المنػػػزؿ أو عػػػدـ القيػػػاـ بػػأي رد فعػػػل حيػػػاؿ عنػػػف األزواج. 

وىػػى دالػػة إحصػػائيا ممػػا يؤكػػد وجػػود عالقػػة بػػػين   91.88بل ػػن   1وبحسػػاب قيمػػة كػػا
النسػاء حيػاؿ عنػف األزواج، وىػذا مػا يؤكػده الجػدوؿ رقػم )  الموطن األولى وبين تصرؼ

 ( التالي:  6
 ( 6جدوؿ رقم ) 

 التوزيع التكراري ألفراد العينة حسب التصرؼ حياؿ سلوؾ العنف
  اإلجمالي التصرؼ حياؿ سلوؾ العنف نوع التصرؼ  

 حضر ريف

 % تكرار % تكرار % تكرار

 اللجوأ لألىل
 اللجوأ للمحاكم

 المنزؿ ترؾ
 المواجهة والنقاش

 ال أفعل شئ

96 
8 
16 
80 
10 

19.0 

1.6 

88.8 

6.0 

89.9 

11 
7 
88 
80 
11 

80.9 

1.1 

9.0 

0.9 

80.0 

88 

89 

17 

10 

96 

19.9 

6.8 

86.8 

88.0 

19.9 

 
 1قيمة كا

91.88 

 800 110 17.1 81 61.7 818 المجموع

لزوجػػػة لعنػػػف ويتبػػػين مػػػن تحليػػػل البيانػػػات الػػػواردة فػػػى الجػػػدوؿ السػػػابق  ضػػػوع ا
% مػػن أفػػراد العينػػة بػػأنهن ال يفعلػػن شػػئ، ويػػأتي بعػػدىا 1959الػػزوج، حيػػث أكػػدت نسػػبة 

%. وتتفػق ىػذه 9657السلوؾ السلبي للزوجة سواء بترؾ المنزؿ أو اللجوأ لألىػل بنسػبة 
النتيجػػة مػػع نتػػائح دراسػػة "ىبػػو علػػى حسػػن "عػػن األسػػاءة ضػػد المػػرأة، والتػػى أكػػدت علػػى 

ة الزوجػة السػلبية وإعتمادىػا علػى الػزوج، وطبيعػة العالقػة الزواجيػة إرتباط اإلسػاءة بشخصػي
: 1001القائمة على التسلل من قبل الرجل، والخضوع من قبل المرأة )على حسن، ىبو 

76.)  
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وبتوزيع أفراد العينة الالتػي أشػرف بقبػولهن لسػلوؾ الضػرب مػن قبػل األزواج )والتػي 
ب نػػوع التعلػػيم تبػػين أف حػػوالى نسػػبة % مػػن إجمػػالي العينػػة( حسػػ08.1بل ػػن نسػػبتهن 

% كانػن حػػالتهن التعليميػػة تقػع فػػى الفئػػات األقػػل فػى المسػػتوى التعليمػػي ) أمػػي، 89.8
ويقرأ ويكتب، والتعليم األبتدائي (، بينما بل ن  نسبة الحاوالت علػى التعلػيم اإلعػدادى 

كػد مػن وللتا %. 80.8%، وكانن نسبة الحاوالت على التعلػيم الجػامعي 89والثانوي 
وجود عالقة بين درجة التعليم وبين الموافقػة علػى إسػتخداـ الضػرب كأسػلوب للعقػاب تػم 

ممػا يؤكػد علػى وجػود فػروؽ وىػى دالػة إحصػائياً،  61.88والتى بل ن   1حساب قيمة  كا
ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػين درجػػػة التعلػػػيم وبػػػين قبػػػوؿ إسػػػتخداـ الضػػػرب مػػػن قبػػػل األزوج  

 . كأسلوب للعقاب
النتيجػة مػع دراسػة إبػراىيم ؼ.  ربػوش عػن العنػف الزوجػي فػى مصػر،  وتتفق ىذه
علػػػى الػػػرفم مػػػن أف السػػػيدات األكثػػػر تعليمػػػاً فػػػي مصػػػر أقػػػل إحتمػػػااًل حيػػػث أكػػػدت أنػػػو 

متزوجػات مػن  السلوؾ العنيف لألزواج، إال أف واحدة من كل  مس سيدات للت اضي عن
لسػػػػبب أو آل ػػػػر. وطبقػػػػا  وجالالتػػػي أكملػػػػن التعلػػػػيم الثػػػانوي أو أعلػػػػى تتقبػػػػل ضػػػرب األز 

% أف 00، أكػػػػدت نسػػػػبة كبيػػػػرة مػػػػن السػػػػيدات بل ػػػػن حػػػػوالي 1008إلستقصػػػػاء عػػػػاـ 
تجادلػػن مػػع  الضػػرب مبػػرر إذا  رجػػن السػػيدة بػػدوف علػػم زوجهػػا، أو أىملػػن أبنائهػػا، أو

% مػن السػيدات فيػر المتعلمػات ضػرب األزواج  لهػن لسػبب 60حوالي  الزوج. وتقبلن
% مػػن السػػيدات الالتػػي أكملػػن 11سػػباب مقارنػػة بنسػػبة مػػن ىػػذه األ واحػػد علػػى األقػػل

 ( . 9: 1080الثانوي أو ما بعده ) ربوش، ابراىيم ؼ.   التعليم
وىكػػذا يتبػػين مػػن النتػػائج  الػػواردة فػػى الجػػداوؿ السػػابقة بػػأف مػػا يقػػرب مػػن نصػػف 
العينة قد وافقن على إسػتخداـ الرجػاؿ للضػرب كأسػلوب لعقػاب الزوجػات دا ػل األسػرة 

%، وكانػػػػن أىػػػػم مبػػػػررات قبػػػػولهن إلسػػػػتخداـ الرجػػػػاؿ للضػػػػرب كأسػػػػلوب 08.1بنسػػػػبة 
%، الفهػػم الخػػاطئ  18.8للعقػػاب ىػػي: حػػق للتأديػػب كفلػػو الػػدين وقوامػػة الػػزوج  بنسػػبة 

%. كمػػػا أشػػػارت ال البيػػػة بػػػأف 10.8لػػػبعض النصػػػوص الدينيػػػة وحػػػق لػػػولى األمػػػر بنسػػػبة 
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كاف  اضعاً أو سلبياً بػاللجوأ أسلوب التصرؼ حياؿ عنف الرجل أو الزوج  دا ل األسرة   
ممػػػا يؤكػػػد وجػػػود عالقػػػة بػػػين الثقافػػػة الدينيػػػة %، 60.0لألىػػػل وعػػػدـ فعػػػل شػػػئ بنسػػػبة  

 وممارسة العنف ضد المرأة .
 :  أنواع العنف األسري الممارس ضد المرأة  وموقفها منو -9

وبسؤاؿ أفراد العينػة عػن أكثػر أنػواع العنػف الجسػدي الممػارس ضػد المػرأة دا ػل 
%، والختػاف بنسػبة 10.9%، والضػرب بنسػبة 19.8سرة أجابن بأنو: الصفع بنسبة األ

%، واإلجبػػػػػػػار علػػػػػػػى اإلجهػػػػػػػاض بنسػػػػػػػبة 80.0%، والػػػػػػػزواج القسػػػػػػػري بنسػػػػػػػبة 88.7
0.09 .% 

كمػػػا تبػػػين أف أكثػػػر أنػػػواع العنػػػف الجسػػػدي الممػػػارس ضػػػد المػػػرأة ذات األوػػػوؿ 
% بػػػػين 18.7ة %، فػػػػى مقابػػػػل نسػػػػب08.1الريفيػػػػة كانػػػػن: الصػػػػفع والضػػػػرب بنسػػػػبة 

وىػػػى فيػػػر دالػػػة  7.08والتػػػي بل ػػػن  1المنتميػػػات ألوػػػوؿ حضػػػرية. وبحسػػػاب قيمػػػة كػػػا
 إحصائياً بما يعني عدـ وجود عالقة بين نوع العنف الجسدى وبين الموطن األولى. 

" عػػن: العنػػف ضػػد المػػرأة   Bloom وتتفػػق ىػػذه النتيجػػة مػػع نتػػائج دراسػػة " بلػػـو
سػػاء للعنػػف الجسػػدي مػػن قبػػل الشػػريي الحمػػيم والفتيػػات والتػػى تووػػلن إلػػى تعػػرض الن

)األب أو الزوج أو األخ أو الصديق(  سواء فى مرحلة الػزواج أو قبلهػا أو بعػد االنفصػاؿ، 
% مػن أفػراد العينػة مػن النسػاء والتػى تراوحػن أعمػارىن مػا بػين 01.8حيث أقػرت نسػبة 

 ع علػػػىسػػػنة( إلػػػى أنػػػواع مختلفػػػة مػػػن العنػػػف الجسػػػدي تراوحػػػن بػػػين الصػػػف 09 – 89)
 ,bloomالوجػػو، والركػػػل بالقػػػدـ، والضػػػرب، والسػػػحل ولػػى الػػػزراع، والخنػػػق أو الحػػػرؽ

shelah s., 2008:43-45)         .) 
كما تتفق ىذه النتيجة مع تقرير اإلتحاد األوروبى للمسح العػاـ للعنػف ضػد المػرأة 

% مػن النسػاء أكػدف أنهػن وقعػن فػى مشػاكل وػحية 10، والذي أكد أف حوالى 1080
يجػػة لتعرضػػهن للعنػػف البػػدني مػػن شػػريي الحيػػاة فػػى مراحػػل حيػػاتهم المختلفػػة، مقارنػػة نت

% من النساء الالتي أشرف أنهن تعرضػن للعنػف البػدني والجنسػي مػن شػريي 89بحوالى 
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-for Fundamental Rights 2014: 184الحيػاة دوف تػػرؾ مشػػكالت وػػحية  )

187 . ) 

موجرافى والصػحى باإلسػكندرية سػنة وكذلي تتفق ىذه النتيجة مع اإلستقصاء الػدي
للعنف البػدني  ، والذي أشار إلى أف نصف السيدات عينة الدراسة أكدف تعرضهن1009

على يد أزواجهن فػي وقػن مػا فػي حيػاتهن الزوجيػة. وكانػن أشػكاؿ العنػف البػدني األكثػر 
األرض. وقػػد  والضػػرب والػػدفع واإلمسػػاؾ بالشػػعر والركػػل والجػػر علػػى شػػيوعاً ىػػي الصػػفع

كد نصف السيدات الالتي تعرضن للعنف البدني عن وجػود إوػابات نتيجػة لػذلي، بينمػا أ
% بػػػأنهن تعرضػػػن إلوػػػابات  ػػػالؿ عػػػاـ واحػػػد لػػػالث مػػػرات أو أكثػػػر 11زكػػػرت نسػػػبة 

 (.  1: 1080) ربوش، ابراىيم ؼ 
% مػػن أفػػػراد العينػػة أكػػدف علػػػى 80.0وتشػػير نتػػائح الدراسػػة الحاليػػػة أف نسػػبة  

الػزواج فػي سػن مبكػرة مػن قبػل ولػي األمػر )األب أو األخ األكبػر(،  تعرضهن لإلجبار على
وتتفػػق ىػػذه النتيجػػة مػػع مػػا أكدتػػو منظمػػة اليونيسػػيف مػػن أف الػػزواج المبكػػر أوػػبح ظػػاىرة 

( مليػوف إمػرأة علػى مسػتوى العػالم تػزوجن فػى سػن 700عالمية حيػث تبػين أف أكثػر مػن )
( مليػوف مػن الفتيػات قػد تػزوجن 190سػنة، وأف أكثػر مػن ) 88الطفولة فى عمر أقػل مػن 

سػػنة، ولػػيس لػػديهن الكفػاءة الفسػػيولوجية أو الجنسػػية للػػزواج، مػػع تعرضػػهن  89قبػل سػػن 
  UNICEF 2014 ). :4-2للخطورة  ألناء حملهن األوؿ فى ىذه السن )

وىػػذا مػػا أكدتػػو الحالػػة ) ش. ع. ع ( مػػن منطقػػة السػػاحة الشػػعبية  ببنػػي سػػويف، 
سنة. مكثن فى المركز عشػرة أيػاـ  فقػل، حيػث تقػوؿ  88لعمر وىي ال تعمل وتبلغ من ا

) أنػػا بنػػن وحيػػدة ألبػػى وأمػػي، أبػػى يعمػػل بمجلػػس محلػػي المدينػػة وأمػػي ال تعمػػل. وبعػػد 
طالقهما تزوج أبى  بأ رى وأنجب منها إلناف ولد وبنن، وتزوجن أمي بآ ر وأنجبػن منػو 

دي وجدتي ألبي. ولما بل ػن سػن أربعة أبناء وكنن أقيم مع والدي وزوجتو وإ وتي من وال
سنة أجبرني أبي علػى الػزواج مػن شػخص يكبرنػي بواحػد ولاللػوف سػنة،  ليػتخلص مػن  88

مشاكل زوجتو وأبنائو معي، وقد دفع زوجي ألبي عشرة  الؼ جنيو مهراا أ ذىم األب ولم 
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يشتري لى شئ سوى بعض المالبس. وبعد الزواج فوجئن بأف الزوج عنده مشػاكل وػحية 
ر قادر على ممارسة المعاشرة الزواجية، وكػاف دائػم المعاقبػة لػى والضػرب ولمػا واجهتػو وفي

بمشكلتو قاـ بطردي ورمػى علػى يمػين الطػالؽ بعػد شػهرين مػن الػزواج،  كمػا طالػب األب 
برد المهر وألف األب فير قادر على ذلي حاوؿ أف يجبرني على العوده للزوج مرة أ رى، 

المركز مطلقة وأنا ما زلػن بكػرًا لطلػب المسػاعده فػى إتمػاـ  إال أنني رفضن وتوجهن الى
 إجراءات الطالؽ ( .

أما بالنسبة ألكثر أنواع العنف اللفظػي الالتػي تتعػرض لػو المػرأة دا ػل األسػرة فقػد 
%، والػػتلفب بالفػػاظ بذيئػػة بنسػػبة 07.1أكػػد أفػػراد العينػػة بأنػػو: السػػب أو الشػػتم بنسػػبة 

%. وتكشػػف 86.8%، والتحقيػػر بنسػػبة 87.1 %، والسػػخرية والػػتهكم بنسػػبة88.6
ىػػػذه النتػػػائج عػػػن أف السػػػب والشػػػتم والػػػتلفب بالفػػػاظ بذيئػػػة بل ػػػن نسػػػبتها الضػػػعف بػػػين 

%. 11.1%، بالمقارنػػة بنسػػػبتها بػػػين الحضػػريات والتػػػى بل ػػػن 01.7الريفيػػات بنسػػػبة 
 بينمػػا تقاربػػن نسػػب التحقيػػر والسػػخرية بػػين أفػػراد العينػػة مػػن الريفيػػات والحضػػريات حيػػث

% بػػػين الحضػػػريات. وتتفػػػق ىػػػذه 89% بػػػين الريفيػػػات فػػػى مقابػػػل نسػػػبة 89.8بل ػػػن 
، والتػي كشػفن عػن 1081النتيجة مع نتائج  دراسة العنف ضد المػرأة فػى نيػوديلهي فػي 

% من العينة قد تعرضن للعنف اللفظػي مػن الشػريي الحمػيم )الػزوج(  ػالؿ 88أف نسبة 
 UNلعبارات بذيئة إلى الصياح والسباب )مراحل حياتهن المختلفة متدرجة من إستخداـ 

Women 2013:3 ( . 
وبسػػؤاؿ أفػػراد العينػػة عػػن أكثػػر أنػػواع العنػػف المعنػػوي الػػذي تواجهػػو المػػرأة دا ػػل 
األسػػرة، أشػػرف إلػػى أف أكثػػر أنػػواع العنػػف المعنػػوي الػػذي تواحهػػو المػػرأة دا ػػل األسػػرة ىػػو 

%، والطػػرد 11.7نسػػبة %، والهجػػر ب19.6علػػى الترتيػػب: الخصػػاـ والتجاىػػل بنسػػبة  
%، والحرمػػػػاف مػػػػن األبنػػػػاء بنسػػػػبة 88.0%، والحرمػػػػاف المػػػػادي بنسػػػػبة 88.8بنسػػػػبة 

%، بينمػػا كانػػن النسػػبة األقػػل مػػن نصػػيب الحرمػػاف مػػن 1.6%، والحػػبس بنسػػبة 8.7
 %. 1.1الميراث بنسبة 
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كمػػا تبػػين مػػن  ػػالؿ نتػػائج المقػػابالت بػػأف الحرمػػاف المػػادي مػػن المصػػروفات أمػػر 
لبيػة األسػر، وأرجعػن الحػاالت ذلػي إلػى الظػروؼ اإلقتصػادية الصػعبة وضػيق شائع بػين فا

العػػيش، وأحيانػػاً بخػػل بعػػض األزواج. كمػػا أشػػارت حالػػة واحػػدة إلػػى تعرضػػها إلػػى نػػوع مػػن 
العنف المعنوي الػذي لػم تسػفر عنػو نتػائج اإلسػتبياف وىػو العنػف الجنسػي. حيػث أكػدت 

ت البػانجو والعقػاقير المهلوسػة، ومػا أف تعرضها لتحرش جسدى من قبل األخ المدمن لنبا
أ بػػػرت والػػػديها بػػػذلي فكػػػاف نصػػػيبها النهػػػر والزجػػػر والنعػػػن بػػػالمرض النفسػػػي، ولكونهػػػا 
متعلمة تعليمًا جامعيًا وتعمل معلمة رياضػيات، فلػم تجػد بػدًا إال مػن تحريػر محضػر رسػمي 

د المػػرأة بقسػػم الشػػرطة واإلسػػتقالؿ بمعيشػػتها. وىػػذا يؤكػػد أف سػػلوؾ العنػػف األسػػري ضػػ
والمتعلػػق بمفػػاىيم الشػػرؼ أو العػػرض دائمػػا مػػا يظػػل حبيسػػاً دا ػػل جػػدراف األسػػرة دونمػػا 
مواجهو،  وفا على سمعة األسػرة أو وقوعهػا تحػن طائلػة الووػمة اإلجتماعيػة بالفسػاد أو 
اإلنحالؿ الخلقى. وتتفػق ىػذه النتيجػة مػع نتػائج  دراسػة العنػف ضػد المػرأة فػى نيػوديلهي 

% مػػػن النسػػػاء فػػػى المدينػػػة قػػػد تعرضػػػن 91كشػػػفن عػػػن أف  نسػػػبة   ، والتػػػي1081فػػػي 
 UN Womenللعنػػف الجنسػػي فػػى األمػػاكن العامػػة  ػػالؿ مراحػػل حيػػاتهم المختلفػػة )

2013:3 ( . 

فػػى نظريتػػو عػػن  Boardieuوتتفػػق ىػػذه النتيجػػة أيضػػاً مػػع مػػا زكػػره "بييػػر بورديػػو" 
لألفػراد نتيجػة إلمػتالكهم  بػأف المػوارد المتاحػة  Symoblic capitalرأس الماؿ الرمزي 

سػمات محػددة كالشػرؼ والسػمعة الطيبػة والهيبػة اإلجتماعيػة والسػيرة الحسػنة، والتػى يػػتم 
إدراكهػا وتثمينهػا مػن جانػػب أفػراد المجتمػع، قػد تػػدفعهم إلػى إ فػاء المشػكالت المتعلقػػة 

 . (Boardieu,1985:197)بها  وفاً من الوومة االجتماعية السلبية 
هة الزوجات لعنف األزواج  فقد أكدف بػأنهن ال يفضػلن المواجهػة،  وبالنسبة لمواج

%، والخػوؼ مػن 10.6لعدد من األسباب ىي على الترتيب: الخوؼ على األبناء بنسػبة 
%، وعدـ وجود عائل 87.1%، والخوؼ من الطالؽ بنسبة 11.1سطوة العائلة بنسبة 
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أ يرًا عدـ وجود د ل %، و 80.9%، وتجنب لـو وشماتة األ رين بنسبة 88.0بنسبة 
 ( التالي:  7%. وىذا كما يتضح من الجدوؿ رقم )  1.6كافي بنسبة 

 ( 7جدوؿ رقم ) 
التوزيع التكراري ألفراد العينة حسب أىم أسباب عدـ مواجهة الزوجات لعنف 

 األزواج
  اإلجمالي أسباب عدـ مواجهة الزوجات لعنف األزواج أسباب عدـ المواجهة 

 حضر ريف

 % تكرار % تكرار % كرارت

 الخوؼ على األبناء
 الخوؼ من الطالؽ
 عدـ وجود عائل

 تجنب لـو وشماتة اآل رين
 عدـ وجود د ل كافي

 الخوؼ من سطوة العائلة

09 
16 
81 
86 
6 
11 

10.9 

88.8 

9.0 

7.1 

1.7 

89.0 

18 
81 
81 
8 
1 
86 

80.8 

9.0 

6.0 

1.6 

0.9 

7.1 

76 

18 

19 

10 

8 

69 

10.6 

87.1 

88.0 

80.9 

1.6 

11.1 

 
 

 1قيمة كا

8.81 

 800 110 17.1 81 61.7 818 المجموع

وتكشف البيانات الواردة في الجدوؿ السابق عن أىم األسباب التي تجعػل المػرأة 
تقبل بسلوؾ العنف من قبػل الرجػل أو الػزوج، كػالخوؼ علػى األبنػاء والخػوؼ مػن الطػالؽ 

يضػطرىن إلػى تجنػب مواجهػة الػزوج  ،والخوؼ من سطوة العائلػة ،وعػدـ وجػود عائػل، ممػا
 Ellsbergواالستسػػػالـ لسػػػلوؾ العنػػػف. وتتفػػػق ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع مػػػا أكػػػده   "الزبػػػرج" 

مػن أنػو نظػرًا لقلػة البػدائل المتػوافرة أمػاـ النسػاء ضػحايا العنػف، فػقنهن   heiseو"ىيسػي"
، مػػن يملػن إلػػى السػػيطرة علػى ردود أفعػػالهن، والتعػػايش مػع السػػلوؾ العنيػػف دا ػل األسػػرة

أجل البقاء علػى قيػد الحيػاة وحمايػة األطفػاؿ، ممػا يترتػب علػى ذلػي إنكػارىن للعنػف، أو 
الخوؼ من الوومة االجتماعية المرتيطة بالمطلقات، والتي ينتج عنها قبػوؿ سػلوؾ العنػف 

 ( .Ellsberg & Heise,2005:25-26دا ل األسرة )
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مػن أف  George simile وتتفق ىذه النتيجػة أيضػاً مػع مػا أشػار اليػو جػورج زيمػل
الدافع للتفاعل دا ل نطاؽ األسرة ىو إشباع االحتياجات والسعي وراء األىداؼ الفردية.  
كمػػا أكػػد أنػػو علػػي الػػرفم مػػن أف المقابػػل الػػذي يحصػػل عليػػو أعضػػاء األسػػرة قػػد ال يكػػوف 
 متسػػاوياً فػػقف تفػػاعالتهم دائمػػاً مػػا تقػػـو علػػى أسػػاس تبػػادؿ المنػػافع ممػػا يػػدفع األسػػرة الػػى

 ,Ruth A. & Alison Wolfاالسػػتمرار رفػػم وجػػود العديػػد مػػن المشػػكالت )
1995:280) . 

وبمراجعة نتائج الجداوؿ السابقة  يتبين أف أكثر أنواع العنػف البػدني أو الجسػدي 
%، بينمػا كػاف 70الذي تعرضػن لػو النسػاء مػن أفػراد العينػة كػاف الصػفع والضػرب بنسػبة 

%، كمػػا 66والشػػتم والػػتلفب بألفػػاظ بذيئػػة بنسػػبة  أكثػػر أنػػواع العنػػف اللفظػػي ىػػو السػػب
أشارت العينة أف أكثر أنػواع العنػف المعنػوي الالتػي تعرضػن لػو كػاف  الحرمػاف مػن األبنػاء، 

%، كمػا 87.1%، بينمػا كػاف الخػوؼ مػن الطػالؽ نسػبة 70.8والطرد، والحبس بنسبة 
: الخػػوؼ علػػى تبػػين أف أىػػم أسػػباب عػػدـ مػػواجهتهن لعنػػف األزواج كانػػن علػػى الترتيػػب

%، والخػػوؼ مػػن 11.1%، والخػػوؼ مػػن سػػطوة العائلػػة بنسػػبة  10.6األبنػػاء بنسػػبة  
مما يؤكد وجود عالقة بين النوع االجتمػاعي وبػين تعػرض المػرأة %. 87.1الطالؽ بنسبة 

 . ألنواع مختلفة من العنف البدني واللفظي والمعنوي
 .Rachael s وتتفػػػق ىػػػذه النتيجػػػة مػػػع مػػػا تووػػػلن إليػػػو راشػػػيل بيروتػػػي 

Pierottia فػػي دراسػػتها عػػن عنػػف الشػػريي الحمػػيم، حيػػث أكػػدت أف أىػػم أنػػواع العنػػف
التى وقعػن علػى المػرأة مػن  ػالؿ الشػريي الحمػيم تضػمنن العنػف الجسػدي، والرمػزي، 

 Pierottia, Rachael s.,  2013:243)والجنسي، و تاف اإلناث، والزواج القسػري  

مػػػا زكػػػره "إبػػػراىيم  ربػػػوش" مػػػن نتػػػائج اإلستقصػػػاء .وتتفػػػق ىػػػذه النتيجػػػة أيضػػػا مػػػع   (
والػػػذي أكػػػد أف العنػػػف الزواجػػػي يحػػػدث فػػػى كػػػل   1009الػػػديموجرافى والصػػػحى لسػػػنة 

الطبقػػػات اإلجتماعيػػػة وفػػػي مختلػػػف األديػػػاف، وأف بعػػػض الخصػػػائص المتعلقػػػة بالسػػػيدات 
، كما وأزواجهن قد تعزز الوضع األدنى للسيدات فى األسرة مما يعرضهن لمزيد من العنف
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أف الخػػوؼ مػػن الووػػمة اإلجتماعيػػة المرتبطػػة بػػالطالؽ تعرضػػهن لزيػػادة العنػػف الزواجػػي، 
% مػػن السػػيدات المتزوجػػات عينػػة الدراسػػة ) ربػػوش، ابػػراىيم ؼ.  08حسػػب مػػا اكػػده 

كمػػا تتفػػق ىػػذه النتيجػػة أيضػػاً مػػع نتػػائج دراسػػة المجلػػس القػػومي للمػػرأة،  (. 1: 1080
، والتػػى أكػػدت علػػى أف أىػػم األسػػباب التػػي تقػػدمها حػػوؿ " العنػػف ضػػد النسػػاء فػػى مصػػر"

النساء لإلستمرار في عالقات تتسم باإلنتهاؾ والعنػف األسػري ىػي: الخػوؼ مػن العقػاب، 
وفيػػػاب اإلمكانيػػػات اإلقتصػػػادية، والخػػػوؼ علػػػى األطفػػػاؿ، وفيػػػاب الػػػدعم مػػػن األىػػػل أو 

بالنسػاء المطلقػات  األودقاء، والخوؼ من الطالؽ والذي يػدفع النظػرة المتدنيػة المرتبطػة
إلى قبوؿ اإلستمرار في عالقات تتسم باإلنتهاؾ والعنف دا ل األسرة  ) المجلس القومي 

  (. 89: 1009للمرأة 
 سابعاً: مناقشة ألىم نتائج الدراسة :

تحدد الهدؼ األساسي مػن ىػذه الدراسػة فػي محاولػة اإلجابػة علػى سػؤاؿ رئيسػي ي
ت البنيوية مثل السلطة العائلية أو األبويػة الذكوريػة، مؤداه: ىل ىناؾ دور للقوى والمرجعيا

والتنشئة اإلجتماعية األسرية، والمفاىيم الدينيػة فػي إنتػاج وشػرعنة ممارسػة العنػف األسػري 
ضد المرأة فى المجتمع المصري ؟. وقػد إشػتمل ىػذا التسػاؤؿ علػى عػدد مػن التسػاؤالت 

 الفرعية والتي أجابن عليها الدراسة كما يلى: 
 ىل السلطة العائلية أو األبوية تجعل العنف األسري ذكوري النزعة واإلتجاه ؟  -8 

كشػػفن نتػػائج الدراسػػة عػػن أف االسػػرة السػػائدة بػػين فالبيػػة أسػػر المجتمػػع المصػػري ىػػى 
( أفػراد، 7األسرة الممتدة و اوة فػى الريػف المصػري، حيػث بلػغ متوسػل عػدد أفرادىػا )

سرة فى توزيع السلطة قائمة فى المقاـ األوؿ على معايير وأف المعيايير التى تستند إليها األ
النػػوع أو الجػػنس والقػػوة البدنيػػة علػػى حسػػاب المعػػايير األ ػػرى كػػالتعليم والسػػن ومقػػدار 
الكسػػب المػػالى والػػذي يعكػػس تمييػػزًا واضػػحاً للػػذكزر علػػى حسػػاب اإلنػػاث، كمػػا أكػػدت 

ذكور ) األب أو الػػزوج أو األخ فالبيػػة أفػػراد العينػػة بتركػػز السػػلطة دا ػػل األسػػرة  فػػى يػػد الػػ
%، وأف أىػػم المعػػايير التػػى تسػػتند إليهػػا األسػػرة فػػى عمليػػة إتخػػاذ 79.7األكبػػر ( بنسػػبة 
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%، كمػػا تبػػين تأكيػػد فالبيػػة أفػػراد 99.9القػػرار تتمثػػل فػػى الجػػنس والقػػوة البدنيػػة بنسػػبة 
دا ػػػل  العينػػػة بػػػأف الػػػزوج واألب واألخ األكبػػػر كػػػانوا األكثػػػر ممارسػػػة للعنػػػف ضػػػد اإلنػػػاث

لطة العائليػػة والعنػػف ضػػد %، ممػػا يؤكػػد وجػػود عالقػػة بػػين بنػػاء السػػ80.1األسػػرة بنسػػبة 
مػن أف أىػم أسػباب   Floodكما تتفق ىػذه النتيجػة مػع مػا زكػره " ميشػيل فلػود " . المرأة

العنػػف األسػػري يتمثػػل فػػى الفجػػوة النوعيػػة بػػين الجنسػػين. والتػػى يترتػػب عليهػػا التمػػايز بػػين 
صػػالح الػػذكورعلى حسػػاب اإلنػػاث، ويزيػػد مػػن عالقػػات الصػػراع  بينهمػػا األدوار والسػػلطة ل

دا ل األسرة. كما أشار إلى أف العالقة بػين الجنسػين فػى األسػرة يحػددىا الػنمل األبػوي، 
وعدد من المواقف والمعتقدات التى تنمل لعالقة بين الجنسين تقـو على أساس السػيطرة 

 ,Flood)إستسػالـ و ضػوع مػن قبػل المػرأة. والعنػف والعدائيػة مػن قبػل الرجػل، يقابلهػا 

Michael, 2007:13) . 

ىػػػل تمػػػارس التنشػػػئة االجتماعيػػػة دورا فػػػى انتقائيػػػة العنػػػف وتوجيهػػػو نحػػػو المػػػرأة   -1 
 واعادة انتاجو ؟

تبػين مػػن الدراسػػة أف معظػػم أشػػكاؿ العنػػف ضػد المػػرأة ت ػػذى لقافيػػاً ويعػػاد إنتاجهػػا 
سرة ومن  ػالؿ عمليػة التنشػئة االجتماعيػة. فقػد على وعيد الحياة اليومية ضمن نطاؽ األ

%  مػػن أفػػراد العينػػة قبػػولهن لمعاقبػػة األبنػػاء، كمػػا أشػػار معظػػم أفػػراد 98.1أكػػدت نسػػبة 
% بػػأف اإلنػػاث والمطلقػػات والزوجػػات كػػن أكثػػر أفػػراد األسػػرة تعرضػػاً 99.8العينػػة بنسػػبة 

واألب واألخ األكبػػر  % بػػأف الػػزوج 80.1للعنػػف، كمػػا زكػػرت فالبيػػة أفػػراد العينػػة بنسػػبة 
مما يؤكد علػى دور عمليػة التنشػئة كانوا األكثر ممارسة للعنف ضد اإلناث دا ل األسرة، 

 االجتماعية فى تنميل وتعزيز سلوؾ العنف ضد المرأة  دا ل األسرة وإعادة إنتاجو. 
أف المواقف العاطفية التي من  Blomerوتتفق ىذه النتيجة مع ما ساقو " بلومر " 

األبػػػواف إزاء أبنػػػائهم والتػػػي تتجلػػػى فػػػي وػػػور الحرمػػػاف العػػػاطفي، وتبنػػػى الفلسػػػفة  يتخػػػذىا
العقابيػػة فػػي عمليػػات الضػػبل، بقسػػتخداـ العقػػاب الجسػػدي والمعنػػوي تعمػػل علػػى تكػػوين 
العداء والرفبة فػي اإلنتقػاـ. كمػا تتفػق ىػذة النتيجػة مػع مػا سػاقتو نظريػة الػتعلم مػن التأكيػد 
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ية الزائدة والعقاب الصاـر السػيما لػدى الػذكور. حيػث تعمػل على وجود عالقة بين العدوان
العقوبػػة علػػى تعزيػػز العنػػف مػػن  ػػالؿ نمذجػػة الفعػػل العنيػػف فيػػتم اإلعتمػػاد عليػػو كأسػػلوب 

 ( . 801 - 800: 1007لحل الصراعات األسرية )رشيد، أسماء 
 د ىا  ؟ىل تمارس الثقافة التقليدية دورا فى تهميش ادوار النساء وتعزيز العنف ض -1

وقػػد كشػػفن الدراسػػة عػػن تأكيػػد معظػػم أفػػراد العينػػة بػػأف المعيػػار ال الػػب لتقسػػيم 
%، كمػػا أشػػار فالبيػػة أفػػراد 99األدوار دا ػػل األسػػرة ىػػو الجػػنس والقػػوة البدنيػػة بنسػػبة 

% بأف أىم أدوار المرأة بالنسػبة  لألسػرة ىػو اإلنجػاب وتربيػة األبنػاء، 71.1العينة بنسبة 
أفراد العينة بعدـ إستقاللهن فى إتخاذ القرارات الخاوة بهن بعيدًا عن بينما أكدت فالبية 

% بػأف التصػرؼ فػى الميػراث ىػو أىػم القػرارات 18.6سلطة األسرة، حيث زكػرت نسػبة 
التػػى ال تسػػتطيع المػػرأة أف تأ ػػذىا بمفردىػػا بعيػػدًا عػػن سػػلطة األسػػرة، بينمػػا أشػػارت نسػػبة 

% بأنو إ تيػار الػزوج أو شػريي الحيػاة. 80.8% بأنو قرار السفر، وأكدت نسبة 11.8
ممػػا يعكػػس مزيػػدًا مػػن عالقػػة السػػيطرة مػػن جانػػب الػػذكور يقابلػػو توقػػع بعالقػػات الخضػػوع 

مما يؤكػد علػى دورالثقافػة التقليديػة فػى تهمػيش أدوار النسػاء واإلستسالـ من قبل النساء. 
 وتعزيز التمييز ضدىن دا ل األسرة .

النظريػػة النسػػوية الماركسػػية مػػن سػػيادة الهيمنػػة  وتتفػػق ىػػذه النتيجػػة مػػع مػػا أكدتػػو
الذكوريػػة دا ػػػل األسػػػرة، مػػػن  ػػػالؿ توزيػػػع السػػػلطة وتقسػػػيم األدوار لصػػػالح الػػػذكور علػػػى 
حسػػػاب اإلنػػػاث، بمػػػا يتوافػػػق مػػػع التقسػػػيم الطبقػػػي فػػػى المجتمػػػع العػػػاـ. فهيمنػػػة الطبقػػػة 

اء دا ل األسرة. كما الرأسمالية على بقية طبقات المجتمع يقابلها ىيمنة الرجاؿ على النس
يؤكد أوحاب تلي النظرية أف تحليل القواسم المشتركة فى الظروؼ اإلجتماعية لمختلػف 
المجتمعػػات، تكشػػف عػػن تعػػرض المػػرأة لإلسػػت الؿ، وإفتقارىػػا لإلسػػتقاللية، ومعاناتهػػا مػػن 
النظػػرة الثقافيػػة التقليديػػة المتحيػػذة ضػػدىا، وإسػػناد األعمػػاؿ الهامشػػية فيػػر المربحػػة لهػػا  

 . (MacKinnon, Catharine A., 1982: 517)كاألعماؿ المنزلية  
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ىل يؤلر الفهم الخػاطئ للػدين فػي شػرعنة بعػض الممارسػات السػلوكية العنيفػة ضػد  -0
 المرأة ؟

أسػػػفرت نتػػػائج الدراسػػػة عػػػن أف مػػػا يقػػػرب مػػػن نصػػػف العينػػػة قػػػد وافقػػػن علػػػى   
%، وأف 08.1ة بنسػبة إستخداـ األزواج للضرب كأسلوب لعقاب الزوجػات دا ػل األسػر 

أىم مبررات قبولهن إلستخداـ للضرب كأسلوب للعقاب  كانن: حق للتأديب كفلو الدين 
% مػػن أفػػراد العينػػة أف أىػػم 18.1%، بينمػػا زكػػرت نسػػبة 18.8وقوامػػة الػػزوج  بنسػػبة 

األسػػباب التػػي يعتقػػدوف بأنهػػا تسػػمح للرجػػاؿ بمعاقبػػة النسػػاء بالضػػرب دا ػػل األسػػرة ىػػي: 
لبعض النصػوص الدينيػة، وقوامػة الػزوج، وحػق ولػى األمػر. كمػا أكػد فالبيػة   الفهم الخاطئ

أفػػراد العينػػة أف أنػػواع العنػػف المقبولػػو مػػن األزواج دا ػػل األسػػرة ىػػي: السػػب والشػػتم، لػػم 
%. كمػػا أشػػػارت ال البيػػة بػػػأف 61.7الصػػفع، والحرمػػػاف المػػادي، وأ يػػػرًا الحػػبس بنسػػػبة 

%، 60.0جػوأ لألىػل وعػدـ فعػل شػئ بنسػبة أسلوب التصرؼ حياؿ عنف الػزوج كػاف الل
ممػػا يؤكػػد  وجػػود ولعػػل ذلػػي يعكػػس سػػلبيتهن و ضػػوعهن لعنػػف الرجػػل دا ػػل األسػػرة. 
 عالقة بين الفهم الخاطئ للدين وممارسة العنف ضد المرأة وقبولها لو .

وتتفق ىذه النتيجة مػع مػا سػاقتو النسػوية الماركسػية مػن أف الجندريػة أو الجنسػوية 
ساس على إستئثار الرجاؿ بالسلطة وىيمنتهم على اإلناث، بما فى ذلي سلطة تقـو فى األ

توقيع العقاب. كما أكد رواد ىذا اإلتجػاه علػى إضػطرار المػرأة لقبػوؿ ذلػي، فبػرفم معانػاة 
المػػرأة مػػن العنػػف واإلضػػطهاد والعبوديػػة والنظػػرة الدونيػػة لهػػا دا ػػل األسػػرة، فػػقف مقاومتهػػا 

ويواجػػو بحػػواجز مػػن الػػوعي يخلقهػػا المجتمػػع ويػػروج لهػػا لػػذلي يصػػطدـ بتواطػػؤ مجتمعػػي 
 .  (MacKinnon, Catharine A., 1982:543)إل ضاعها والسيطرة عليها

 ما ىي نوعية العنف الذي يمارسو أفراد األسرة من الذكور ضد المرأة وموقفها منو ؟ -
تووػػلن الدراسػػة إلػػى أف أكثػػر أنػػواع العنػػف الجسػػدي الػػذي تعرضػػن لػػو النسػػاء 

%، بينما كاف أكثر أنػواع العنػف اللفظػي ىػو 70فراد العينة كاف اللصفع والضرب بنسبة أ
%، وأشػارت العينػة أف أكثػر أنػواع العنػف 66السب والشتم والتلفب بألفاظ بذيئػة بنسػبة 
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%،  70.8المعنوي الالتي تعرضن لو كاف  الحرمػاف مػن األبنػاء، والطػرد، والحػبس بنسػبة 
دـ مواجهتهن لعنف األزواج كانن على الترتيػب: الخػوؼ علػى كما تبين أف أىم أسباب ع

%، والخػػػوؼ مػػػن 11.1%، والخػػػوؼ مػػػن سػػػطوة العائلػػػة بنسػػػبة 10.6األبنػػػاء بنسػػػبة 
%. مما يدلل علػى وجػود عالقػة بػين النػوع اإلجتمػاعي وبػين تعػرض 87.1الطالؽ بنسبة 

 المرأة ألنواع مختلفة من العنف البدني واللفظي والمعنوي .
مػػن أنػػو   heiseو"ىيسػػي" Ellsbergىػػذه النتيجػػة مػػع مػػا أكػػده "الزبػػرج" وتتفػػق 

نظرًا لقلة البدائل المتوافرة أماـ النساء ضحايا العنف، فقنهن يملن إلى السيطرة على ردود 
أفعػػالهن، والتعػػايش مػػع السػػلوؾ العنيػػف دا ػػل األسػػرة، مػػن أجػػل البقػػاء علػػى قيػػد الحيػػاة 

لػػػػي إنكػػػػارىن للعنػػػػف، أو الخػػػػوؼ مػػػػن الووػػػػمة وحمايػػػػة األطفػػػػاؿ، ممػػػػا يترتػػػػب علػػػػى ذ
االجتماعيػػػة المرتيطػػػة بالمطلقػػػات، والتػػػي ينػػػتج عنهػػػا قبػػػوؿ سػػػلوؾ العنػػػف دا ػػػل األسػػػرة 

(Ellsberg & Heise,2005:25-26) . 
 .Rachael s كمػػا تتفػػق ىػػذه النتيجػػة مػػع مػػا تووػػلن إليػػو راشػػيل بيروتػػي 

Pierottiaت أف أىػػم أنػػواع العنػػف فػػي دراسػػتها عػػن عنػػف الشػػريي الحمػػيم، حيػػث أكػػد
التى وقعػن علػى المػرأة مػن  ػالؿ الشػريي الحمػيم تضػمنن العنػف الجسػدي، والرمػزي، 

  Pierottia, Rachael s.,  2013:243)والجنسي، و تاف اإلناث، والزواج القسري  
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