
 1 

 

 في المجتمع العربي المعاصراشكالية المرأة 

 المرأة العراقية انموذجا

 

 

 االستاذ المساعد

 كتوردال

 عبد الرزاؽ جدوع محمد

 

 كمية التربية االساسية

 جامعة ديالى

 

0241 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 حتوياتال

 

 الصفحة                               :                                                  الموضوع

 المقدمة

 الجانب النظري 

 المبحث االوؿ : تحديد مشكمة البحث واهدافه ومفاهيمه العممية 

 المبحث الثاني : لمحة تاريخية عف اشكالية المرأة العربية 

 المبحث الثالث : النظريات االجتماعية المفسرة لمشكالت المرأة 

 السمطة االبوية لمرجؿ المبحث الرابع : 

 الخامس : تدني مكانة المرأة المبحث 

 المبحث السادس :العنؼ ضد المرأة 

 الجانب الميداني 

 المبحث السابع : منهجية البحث 

 المبحث الثامف : خصائص عينة البحث 

 ة في المجتمع المبحث التاسع : مكانة المرأ

  المبحث العاشر : النتائج والتوصيات

 المصادر العممية

 

 



 3 

 

 

 المقدمة

 

أة ، بػؿ وتنسػحب هػذال االشػكاليات مف االشكاليات التػي تػرتبط بنظػرة الرجػؿ الػى المػر هناؾ جممة 

فػػي اطػػار سػػيادة المنػػاخ الفكػػري الػػذكوري الػػذي تتضػػ  بػػه االوضػػاع عػػؿ نظػػرة المػػرأة الػػى نفسػػها 

وما يتولد عف ذلؾ مف العربي ، ، واختالط التشكيالت االجتماعية في عالمنا االقتصادية واالجتماعية 

، ولقػد شػاع فػي بداب العػرب اف المػرأة وجيات تنعكس عمى تصور المرأة وادوارهػا وخصائصػها ايديول

، وعند هػاتيف الػوظيفتيف يتوقػؼ دورهػا االجتمػاعي ، ولعمػه  نجاب الذريةؼ الحمؿ واوظر اداة لمدالؿ 

اف دورا اف دورها في تربية االطفاؿ كاف مأخوذا عمى عالته ، وانه في االعتبار كػمف قبيؿ االستنتاج 

حتى في البيت وخارجه لـ يكف لها موضػع لمتقػدير او الحسػاب ، في حيف اف وظائفها االخرى  ثانوياً 

اف تقيػد جسدهاوتحبسػه وهناؾ اشكاليات النظر الى المرأة عمى انها محط لمفتنة واالغراء ، وعميها ، 

 . (4فيما يمفه مف زي واغطية )

 اال اف الواقػع ،وتشريعات متقدمة بخصوص المرأة طرح قواعدتحاوؿ بعض الحركات االجتماعية 

ممػػا يػػادي الػػى ظهػػور فجػػوة بػػيف السياسػػة الرسػػمية وواقػػع المػػراة ، ذلػػؾ الف حضػػارة يبقػػى محافظػػا 

وامػا القػيـ والتقاليػد والرمػوز فهػي تتػرجـ  هو الذي يحدد معنى النػوع البشػري،المجتمع ونظامه العاـ 

نتاج الثقافة التقميدية السائدة في المجتمع ، فهي صية المراة فاف شخ ااالختالفات بيف الجنسيف ، لذ

بقيمها ، وهكذا فاف الثقافػة االجتماعيػة والنظػاـ االجتمػاعي تولد وتجد الثقافة االجتماعية قد شممتها 

وموقعهػا فػي المجتمػع ، وال ننسػى اف الظػروؼ االجتماعيػة القػاهرة  هما المذاف يحدداف مكانة المرأة 

قػد ف . منذ بػدايات القػرف الماضػي والػى اآبالمراة العربية والمتمثمة بالحروب واالزمات التي احاطت 

الى متابعػة الحقػب التػي  دناعمتركت بصماتها الواضحة عمى المرأة ، ولكي نعطي لها صورة حقيقية 
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سػبقت الخمسػينيات مػف القػرف الماضػي كانػت مرت بها ، ولو بصورة موجزة ، فهػي فػي الفتػرة التػي 

ثػػػر خضػػػوعا لسػػػيطرة الرجػػػؿ والوامػػػرال وتسػػػمطه ، سػػػواء كانػػػت فػػػي االسػػػرة ، او خارجهػػػا ، واليػػػزاؿ اك

بهيمنة الرجؿ عمى المػرأة ، ولعػؿ خصوصػية العالقػات االسػرية وتسػتر النسػاء المجتمع غير معترؼ 

ال النزعة التسمطية عنػد الرجػؿ ، هو الذي ادى الى استمرار هذعمى ما يقع عميهف مف قهر وتسمط ، 

 افة الى ذلؾ فاف المجتمع يحممهف المساولية لما يقع عميهف مف عنؼ مف قبؿ ازواجهف .اض

لممهتمػيف بشػاوف المػرأة هذا ويبقػى اممنػا فػي هػذا البحػث المتواضػع اف يحقػؽ قػدر مػف الفائػدة 

 وقضاياها المعاصرة ، واهلل مف وراء القصد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 الجانب النظري 

 هيمه العمميةمشكمة البحث واهدافه ومفا المبحث االوؿ : تحديد

 مشكمة البحث -ا 

الصعوبات التي تواجه المرأة ، والتي هػي تكمف اشكاالت المرأة في المجتمع العربي المعاصر في 

(. ومف هذال الصعوبات تعمػيـ الطفػؿ فػي 0برجاله ونسائه )مظهر ونتيجة لما يعانيه المجتمع العربي 

هي اوؿ المصادر الػذي يػتعمـ فيػه الفػرد دورال ية الجنسوية ، وتعد االسرة الهو مرحمة الطفولة المبكرة 

تعامؿ الوالديف مع االبنػاء ، وتاكػد البحػوث العمميػة عمػى اهميػةالمعب االجتماعي ، مف خالؿ طريقة 

هػػارات التفاعػػؿ ، ويػػتعمـ االطفػػاؿ موقواعػػدال فػػي عمميػػة  التنشػػئة الجنسػػوية ، خػػالؿ مرحمػػة الطفولػػة 

مف خالؿ المعب ، والمعب خالؿ هذال المرحمة يمن  االطفاؿ الػذكور السػمات  تهـي حضار االجتماعي ف

المناصػػب الهرميػػة فػػي الماسسػػات البيروقراطيػػػة ، التنظيميػػة التػػي تػػاهمهـ فػػي المسػػتقبؿ الشػػػ اؿ 

فاف العاب االناث تشجعهف عمى المعب داخؿ البيت ، بينما العاب الذكور تشػجعهـ باالضافة الى ذلؾ 

 (.3لمعب خارجه )عمى ا

عمى الفروؽ البيولوجية  ة والرجؿ بناءً المرأاف دور المرأة وسماتها يقـو عمى اساس التمييز بيف 

، فهػػي كػػانثى لحسػػاب  وتػػـ ال ائهػػا كانسػػاف، وقػػد نػػتج عػػف هػػذا الػػدور تػػدني مكانتهػػا االجتماعيػػة ، 

نساف وهنا يكوف الذكر هػو الحياة ينصب عمى الحد مف خشونة الرجؿ اال  فيومهمتها  الرجؿ الذكر ،

 ( .1االنساف )

اف دراسة اشكالية المرأة في المجتمع العربي المعاصر ال تتـ بمعزؿ عف االطار االجتماعي العاـ 

لذا تنطمؽ دراستنا مف تبياف منظومة القيـ التقميدية المركوزة في ثقافة المجتمع والتي تحدد بدورها ، 

ودورهػا فػي عمميػة التنميػة التقدـ االجتماعي ، واف دراسة المػرأة توجهات المراة نحو قضايا التنمية و 
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هو بحاجة ماسة الػى المشػاركة الفاعمػة مػف االجتماعية يتعمؽ بالت ير االجتماعي ، هذا الت ير الذي 

 عف مواقعها .( . مف اجؿ زحزحة بعض القيـ التقميدية 5قبؿ المرأة )

 

           اهداؼ الدراسة: –ب 

االشػػكاالت االجتماعيػػة المتمثمػػة بالمعوقػػات والصػػعوبات  راسػػة الػػى الكشػػؼ عػػفتهػػدؼ هػػذال الد

 -شكاليات :مف هذال االو االجتماعية التي تحوؿ دوف اندماج المرأة في المجتمع اندماجا كامال ، 

 السمطة االبوية لمرجؿ وهيمنته عمى شاوف البيت عمى حساب المرأة . -4

 .حرية المرأة في المجتمع العربي المعاصر  -0

 العنؼ الموجه ضد المرأة ، سواء كاف عنفا اسريا اـ مجتمعيا . -3

 

 

 تحديد المفاهيـ العممية  –ج 

 االشكالية :  – 4

المشػػكمة او المعضػمة المستعصػػية عمػى الحػػؿ ، او االزمػة التػػي يكػػوف المقصػود باالشػػكالية هػي 

( ومعنػى 6ه االنسػاف ")" االنسػاف اشػكؿ عميػحمها صعبا وعسيرا وقديما قاؿ ابو حيػاف التوحيػدي اف 

. امػػا مػػف ناحيػػة التعريػػؼ االجرائػػي فالمقصػػود بهػػا تمػػؾ الصػػعوبات اشػػكؿ هنػػا استعصػػى عمػػى الحػػؿ 

ومػا  ،اجتمػاعي وثقػافي  منػه مػف بنػاء عومػا يتفػر  ،الشائكة والمعقدة التي تػرتبط بالنظػاـ االجتمػاعي

ثقافة المجتمع ، والتي تحكـ الى  وتبررهامف قيـ وعادات وتقاليد يتمسؾ بها ابناء المجتمع  يرتبط به

  وفي المجتمع العراقي عمى وجه الخصوص . ،المرأة في المجتمع العربي عموما حد بعيد حياة

 المرأة : -0
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ولفظة المرأة في الم ة العربية مشتقة المراة هي الشؽ الثاني مف االنساف المعمر لهذال االرض ، 

 وء هػكمػاؿ الرجوليػة واالنسػانية ، ومػف هنػا كػاف المػر  مف فعػؿ " مػرأ " ومصػدرها " المػروءة " وتعنػي

تمي الى جماعة النساء ، وجماعػة النسػاء تعنػي ( ، والمرأة تن7االنساف والمرأة هي مانث االنساف )

جماعػة مػف النسػاء تتميػز عػف غيرهػا بخصػائص فيزيولوجيػة وحضػارية حسب تعريؼ لػويس وورث 

مف جماعة متميػزة فػي المجتمػع ، وتشػعر المػرأة بهػذا ، وتخضع لعدـ المساواة ، فالنساء يشكخاصة 

، اما مركػز المػرأة االجتمػاعي فيتحػدد مػف خػالؿ حضػارة المجتمػع ، كمػا يتحػدد دورهػا مػف االختالؼ 

 (.8خالؿ القيـ االجتماعية )

 

 المبحث الثاني : لمحة تاريخية عف اشكالية المرأة العربية

اريخ والتاليؼ ، والوثائؽ والكتب اـ الجدي في مجاؿ التيحضى باالهتمريخ المرأة العربية لـ ااف ت

، وباسػموب عممػي ، المتوافرة ، تنأى بمعظمها عػف تنػاوؿ ومعالجػة قضػية المػرأة بصػورة موضػوعية 

، كواحػدة مػف القضػايا ومف جراء ذلؾ انحدرت قضية المرأة مػف مسػتوى قضػية مبدئيػة قائمػة بػذاتها 

عاديػػػة لػػػـ توليهػػػا تمػػػؾ الدراسػػػات االهتمػػػاـ الػػػالـز لتطػػػوير االجتماعيػػػة الكبػػػرى الػػػى مسػػػتوى قضػػػية 

 سػتكوفالمنهجية  االنطالؽ نقطةالمجتمعات العربية ودخولها في طريؽ التقدـ االجتماعي ، لذا فاف 

بمعناال االشمؿ واالوسع ، بمعنى حرية الشعب ي الجتماعاعتبار قضية المرأة جزء مف قضية التحرر ا

 كافة . بفئاته وطبقاته االجتماعية

مف الناحية االجتماعية طيمة القروف الماضية ، ذلؾ اف الرجػؿ كانت مكانة المرأة العربية متدنية 

بػث التقاليػد وترسػيخ العػادات والمحافظػة  )" رب االسرة " من  سمطة واسعة في المسائؿ االجتماعية 

ف افػػراد االسػػرة بػػبعض رغػػـ قيامػػه ك يػػرال مػػ عميهػػا وتوزيػػع االدوار االجتماعيػػة عمػػى افػػراد االسػػرة (

المهمات الموزعة عمى الجميع . فمـ يكف وضع المرأة مميز رغـ الدور االيجابي الذي كمفت القياـ به 

االلقػاب المسػتخدمة لمتعبيػر واحتطػاب وعمػؿ منزلػي واعمػاؿ نسػيج وحياكػة ، تبػرز مف اعماؿ رعاية 
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اجمؾ اهلل . مػف القوؿ اذا ما ذكرت او ب ،" او " امتؾ "بحذؼ اسمها عمى االطالؽعنها مثؿ " عبدتؾ 

لمداللػة عمػى طاعتػه وانقيادهػا لػه ، كمػا نفهػـ هنا نفهـ ظاهرة تقبيؿ الزوجة يد زوجها عنػد الصػباح 

شػػهدها حتػى اليػػـو ) ال عمػى مسػػتوى التػػي النػزاؿ نايضػا ظػاهرة رد الفعػػؿ السػمبي تجػػاال والدة االنثػى 

دو اف السػػبب فػػي ذلػػؾ يعػػود الػػى تػػدني نظػػرة ( ، يبػػ9) العامػػة فحسػػب بػػؿ عمػػى مسػػتوى المثقفػػيف (

، والتػي مازالػت محصػورة ضػمف مفػاهيـ االطػار التقميػدي، الػذي يػربط المجتمع العربي لمكانػة المػرأة 

وسماتها االنثوية ، مع تهميش دورهػا فػي المجتمػع، ورفػع مكانػة الرجػؿ  بيف وظائؼ المرأة الجنسية

سػت الؿ الالمجتمػع السػمبية عبػر التػاريخ ، بفعػؿ ا ( ، وتعػززت نظػرة42)وفرض هيمنته عمػى المػرأة 

 (.44نتيجة خضوعه لمسيطرة االستعمارية والنظـ االقطاعية االبوية ) الذي تعرض له المجتمع

اف ال البيػػة العظمػػى مػػف البػػاحثيف يالحظػػوف التمييػػز بػػيف عػػالميف منفصػػميف ومتصػػميف داخميػػا 

عيػة ، عػػالـ الرجػػاؿ منفصػػؿ عػػف عػػالـ النسػػاء ، تػػنص عميهػػا العػػادات والتقاليػػد االجتماضػمف قواعػػد 

هػػي لنفسػػها ولكػػف الرجػػاؿ يرسػػمونها لهػػا ، ويالحػػظ البػػاحثوف اف قيمػػة المػػرأة ومكانتهػػا ال ترسػػمها 

بخاصة في الفتػرة التػي تسػبؽ وعميها اف تتصرؼ ضمف الحدود التي ترسمها لها العادات والتقاليد، و 

ث مػػع االخػػريف اال بوجػػود اخػػريف ، وامػػا بعػػد الػػزواج فػػاف ، فاالحتشػػاـ واالحتػػراـ وعػػدـ التحػػدالػػزواج 

اخالصها لزوجها وعدـ ترؾ منزلهػا اال باذنػه ، وتربيػة ابنائهػا والحفػاظ عمػى احػواؿ زوجهػا ، معػايير 

ثمف باهظ في اعيف الرجاؿ مف جهة ، ويحافظ عمى تماسؾ المجتمع مف  تقميدية يجعؿ لممرأة العربية

ة عزؿ النسػاء انتشػرت بعػد االسػالـ واصػبحت تقميػدا التاريخية اف عاد جهة اخرى ، وتشير الدراسات

ال يختمطف بالرجػاؿ عنػد بمػوغ  الفنية ، والمقصود بالعزؿ افخاصة في المدف وبيف الطبقات  فيما بعد

 ( .40)سف الرشد مف ناحية ووضع غطاء عمى الرأس واخفاء الشعر والوجه مف ناحية اخرى 

شظؼ ء يعود الى عدـ سماح العرب لممرأة بالتعرض لنصب العيش و ويبدو اف سبب عزؿ النسا 

والػذي ادى الػى حجرهػا فػي  ،، لذا شػددوا عميهػا فػي الحجػاب افهـ كانوا يخافوف عميه (.43) الحياة

ومػف جهػة اخػرى البيت ، فاصب  البيت المجاؿ الوحيد الذي تستطيع االنطػالؽ فيػه ، هػذا مػف جهػة 
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س النساء النه يشعر باالستعالء ونزعة االستعالء هذال ورثها مف البػداوة ال يجال فاف الرجؿ اعتاد اف

يقولػوف "  ، لهذا نجد اف عفة المرأة تقاس بمقدار تشددها فػي التسػتر واعتكافهػا فػي البيػت ، وكػانوا

موتهػا" اف لممرأة حؽ في الخروج مػف دارهػا مػرتيف طػوؿ عمرهػا، االولػى عنػد زفافهػا ، والثانيػة عنػد 

(41) . 

لقضػاء فػي العصػور االولػى مػف االسػالـ وكانػت تخػرج تكف المرأة تتحجػب تمامػا عػف الرجػاؿ  لـ

فقػد االولى لـ يكػف بالتزمػت الػذي صػار اليػه بعػد ذلػؾ ،  ودفي العق، عمى اف الحجاب حوائجها كثيرا 

 كػارؿ بروكمػاف فيقػوؿ ،وهذا االمػر ياكػدال البػاحثوف ،ترسخ الحجاب وعزؿ المرأة في عهد العباسييف

هػي البيزنطػي  –غػرار النمػوذج المسػيحي اف ماسسة الحػريـ الػذي وضػع قواعػدها العباسػيوف عمػى 

المساولة عف انحطاط المرأة في الشرؽ ، وياكد عمػي عثمػاف اف قصػور العباسػييف هػي التػي بػدأت 

ر يػدا شػائعا فػي المجتمػع ، واصػب  ينظػوالبيزنطييف ، واصب  ذلؾ تقمتعزؿ الحريـ عمى غرار الفرس 

 ( .45ف مظاهر االبه والعظمة )ممظهر لى عدـ م ادرة المرأة المنزؿ ا

وهنػاؾ امثمػة شػعبية كػاف يرددهػا اغمػب النػاس فػي الماضػي تحػث عمػى مكػوث المػرأة فػي البيػت 

البنيػة بميػة "تنبيهػا لسػموؾ البنػت وعدـ خروجها منه كالمثػؿ الػذي يقػوؿ " المػرأة سػترها بيتهػا " او " 

، وهنػػاؾ مثػػؿ اخػػر يقػػوؿ اف " نهػػا ايضػػا بانهػػا " تجيبمػػؾ العػػار لبػػاب الػػدار " ،وقػػد قيػػؿ عقبػػؿ الػػزواج 

، وهنػاؾ عمػى مداراتػه و االبتعػاد عػف كػؿ مايزعجػه  ة، وذلؾ لحث المػرأالرجؿ تصير حوصمته زغيرة "

سػتر المػرال " ،، ومثػؿ اخػر  يقػوؿ مثؿ اخر يحث االب عمى تػزويج ابنتػه قبػؿ سػف الشػباب " الرجػاؿ 

زوج وهناؾ مثؿ اخر يقوؿ "لضرورة مالزمة المراة بيتها ، جؿ لو خفت ما كفت "يضرب الر ايضا اف " 

 (.46قبؿ ما تكثر مصايبها " )عجؿ بيها "بنتؾ واطمع عارؾ مف بيتؾ " او 

 هػاحقيقة واحدة هي اف الرجػؿ كػاف يتخػوؼ مػف المػراة ، لػذلؾ كػاف يحيطجميع هه االمثمة تاكد 

كػػاف يجهػػؿ  الف الرجػػؿ، نزوائهػػا و شػػعورها باالحبػػاط و الػػنقص ابالشػػؾ و الريبػػة ، ممػػا ادى الػػى 

يتعجػػؿ فػػي تػػزويج ( ، و عنػػدما يكبػػر االبنػػاء  يجابيػػة فػػي تربيػػة االبنػػاء ) بنػػيف و بنػػاتاالسػػاليب اال
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الذكور ، وعدـ المماطمة عند وجود الخاطب المناسب لمفتاة ، خشية انزالقهػا نحػو االبناء  البنات قبؿ

فػػي انحرافهػػا و ئهػػا دوف زواج لػػيس سػػببا اامػػدا طػػويال بػػدوف زواج ، عممػػا اف بق بعػػد بقائهػػاالرذيمػػة 

 ب العار السرتها بؿ معاممتها السيئة هي السبب في ذلؾ . جم

الكرامػػة  مي قػػد سػػاوى بػػيف الرجػػؿ و المػػراة فػػيو عمػػى عكػػس المجتمػػع نجػػد اف الػػديف االسػػال

دهػا، وكانػت المسػاواة أاهيػة البنػت و حػـر و و نهى عػف كر  الكوف لعمراف نسانية ، واستخمفهما معااال 

ؿ االسػالـ ظػو ب( 47، وفػي المسػاولية االجتماعيػة ، و فػي الثػواب و العقػاب )جبات الدينية افي الو 

لمقسر رغـ تعرضهف  اروؼ الحياة و تحممف تكاليفهظنماذج مف النساء العربيات الواتي قاومف برزت 

قػوى فػػي و ، وانمػػا صػمب عػودهف ـ يػوهف اقتػدارهف (  الػذي لػـ يضػعؼ عػػزيمتهف ، ولػ48و القهػر )

بػػيف نصػػوص رة االسػػالـ لممػػراة ، وال يجػػب الخمػػط ظػػ( . و هػػذال هػػي ن49)قػػدار اولة االصػػذاتهػػف م

ة افرزتهػػا اوضػػاع حقػػب أالػػى المػػر رة متدينػػة ظػػاالسػػالـ و غاياتػػه مػػف ناحيػػة ، وبػػيف مػػا ترسػػب مػػف ن

 ( .02)في تاريخ الحضارة العربية و االسالمية  متخمفة

لـ تت  لهػا كػؿ الفػرص التػي اتيحػت ة في عصور التاريخ أو انصافا لمحؽ يجب اف نذكر اف المر 

ا تحمؿ ، ولـ تتمتع بحريتهػا و وال تحممت مف المساوليات م ،لمرجؿ ، فال منحت مف الحرية ما من 

عمـ مػا يشػاء ظؿ قرونا طويال حرا طميقا ، يتاال مف عهد قريب ، عمى اف الرجؿ ح لها سبؿ التعمـ تتا

 ( .04، و يزاوؿ االعماؿ و يتحمؿ تبعاتها )

 

 

 

 

 

 



 11 

   .:النظريات االجتماعية المفسرة لمشكالت المرأة  المبحث الثالث

 اوال: النظرية الوظيفية :

بالسموؾ الػذي تحػددال لهػـ الماسسػات االجتماعيػة ، تاكد هذال النظرية عمى التزاـ افراد المجتمع 

صػػراع قيمػػي فػػي النظػػاـ االجتمػػاعي ، وحينئػػذ تفقػػد دليػػؿ عمػػى وجػػود ذا ظهػػرت المشػػكالت فهػػي او 

لسػػػموؾ الجماعػػات واالفػػػراد ، والقػػػيـ المعػػايير االجتماعيػػػة فعاليتهػػا ، وتفشػػػؿ فػػي اف تكػػػوف مرشػػدا 

النموذج الذي يجب اف يكػوف عميػه  ـتقداالجتماعية تساعد عمى استقرار هذال الماسسات ، كما انها 

اف  اسونز اف االدوار االجتماعيػة امػر ( ، يعتقد تالكوت با00)د والماسسات السموؾ االجتماعي لالفرا

دوار االداتيػة فهػي التػي تتطمػب القيػاـ تكوف تعبيرية او اداتية ، فالتعبيرية هي ادوار النساء ، اما اال

ميػرتف اف بعػض االدوار تسػيطر عمػى (. بينما يرى روبرت 03عماؿ الشاقة ، وهي ادوار الرجاؿ )باال

اما اف يكتس  بقية االدوار او يعمؿ عمى اكتسػاب وار اخرى في حياة الناس ، فالدور الذي يسيطر اد

، فدور المرأة في المقدمة كانثى وهو دور مهـ ، ويحػدد مجػرى حياتهػا ، باالضػافة الػى ادوار جديدة 

دورا ا اكتسػبت ، فهي زوجة واـ وابنة واخت ، فاذدورها كانثى فاف ادوارها االخرى ، مرتبطة ببعضها 

وظيفيػػا ، فػػاف دورهػػا االنثػػوي هػػو الػػدور البػػارز والمسػػيطر فػػي محػػيط العمػػؿ ، وقػػد يصػػب  دورهػػا 

المرأة تعد محدودة مقارنة بالوسائؿ المتاحػة لمرجػؿ  ، ووسائؿالوظيفي هو البارز في حياتها العائمية 

 (.01عمؿ ) يفرضها عميها دورها المزدوج ، كانثى وكصاحبةجهة المتطمبات التي المو 

اف التفسير الوظيفي لمعالقة السمبية بػيف النسػاء والرجػاؿ يكمػف فػي النتػائج الهدامػة التػي تنػتج 

تسػيء الػى النسػاء ، اذ ال تمكػنهف مػف التحػرر مػف نظػرة المجتمػع  هػذال النتػائجو عف هذال العالقػة ، 

قة السمبية عمػى الرجػؿ السمبية لهف ، وبالتالي عجزهف عف التكيؼ لممجتمع ، بينما تبرز نتائج العال

 في تعويؽ تطور المجتمع وازدهارال .

 

 ثانيا : النظرية التفاعمية الرمزية
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ينبعػػاف مػػف تفاعػػؿ االفػػراد مػػع ) االسػػرة تػػرى هػػذال النظريػػة اف سػػموؾ االفػػراد وادراكػػاتهـ العقميػػة 

فػػراد طيمػػة والجماعػػات والرمػػوز الثقافيػػة ( ، وهػػذال العناصػػر هػػي التػػي تحػػدد االمكانيػػات المتاحػػة لال

، واذا حػدث اف خػالؼ االفػراد فػي سػموكياتهـ المتوقعػة مػف قبػؿ هػذال العناصػر الػثالث يحػدث حياتهـ 

(، وسػػاهمت هػػذال النظريػػة فػػي تفسػػير كيفيػػة تعمػػـ السػػموؾ واكتسػػاب 05والعنػػؼ واالظطهػػاد )العقػػاب 

الؿ توقعػات (، فالهويػة االنثويػة تكػوف مػف خػ06السمات االنثوية والذكورية لكؿ فرد حسػب جنسػه )

أ وتتطػور مػف الثقافي لمدور الذي يقػـو بػه الفػرد فػي المجتمػع ، فالهويػة الجنسػية لمفػرد تنشػ النسؽ

، كمػا وتاكػد النظريػة عمػى اهميػة الرمػوز  خالؿ المجتمع وبالتالي فهي عرضػة لمت يػرات االجتماعيػة

تػي مػف خاللهػا يػتـ نها تكشؼ عف الصػفات الجنسػية الموجػودة فػي حضػارة المجتمػع ، والال الم وية 

( ، باالضػػافة الػػى ذلػػؾ نجػػد اف ماسسػػات التنشػػئة االجتماعيػػة تػػدعـ 07)فهػػـ العالقػػات االجتماعيػػة 

وتعتمػػد  . (08)خاصػػة بالػػذكور واخػػرى لالنػػاث النهػػا تاكػػد عمػػى اف هنػػاؾ ادوار  ،مػػزير الالتفاعػػؿ 

وردال ، وعنػد ة ، اذ يعتبرهػا النظرية عمى عممية التقييـ الرمزي ، فالرجؿ قػد يعطػي رمػزا ايجابيػا لممػرأ

، كمػا وتقػيـ الرجػؿ مػف جانبهػا تقييمػا وصوؿ التقييـ لها فانها تقيـ نفسها بموجب تقيػيـ الرجػؿ لهػا 

ومثػؿ هػذا التقيػيـ يػاثر فػي االعتبػار الػذي يعطيػه الرجػؿ ايجابيا كأف تسميه بالشػجاع او الصػادؽ ، 

في بنػاء  هما، ويادي الى المشاركة الفاعمة بين(09) ويديمها لممرأة ، مما يعمؽ العالقة بيف االثنيف

 .المجتمع

       

 ثالثا : نظرية التعمـ االجتماعي 

هػػي حصػػيمة مػػا تعممػػه الفػػرد مػػف ماسسػػات المجتمػػع ، تعتقػػد هػػذال النظريػػة اف الهويػػة الجنسػػية 

مػػف دورال فالطفػػؿ يػػتعمـ  ،واكػػدت عمػػى اهميتػػه الظػػروؼ االجتماعيػػة فػػي نمػػو الهويػػة الجنسػػية لمفػػرد 

معػػززا ذلػػؾ بػػالثواب والعقػػاب ، فالػػذكور  ،خػػالؿ تفاعمػػه مػػع مػػف حولػػه عػػف طريػػؽ المالحظػػة والتقميػػد

، يبدأوف منذ ص رهـ تشػكيؿ هػويتهـ الجنسػية ويتصػرفوف عمػى هػذا االسػاس طيمػة حيػاتهـ واالناث 
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يػػة ومقدرتػػه العقمكمػا وتفػػرض النظريػػة اف تطػػور الهويػػة الجنسػػية تعتمػػد عمػػى درجػػة اسػػتعداد الطفػػؿ 

كمػػا عرفتػػه وحددتػػه عمػػى تنظػػيـ المعمومػػات والرمػػوز الثقافيػػة وتحويمهػػا الػػى دور ذكػػوري او انثػػوي 

 (.32)حضارة ذلؾ الطفؿ 

 

 رابعا : النظرية الميبرالية 

اف السمات الشخصية هي مف صػنع  حقوؽ الفردية لممرأة والرجؿ وترىعمى التاكد هذال النظرية 

ال ريزيػة مػف ر مصيرال بنفسه ، وقػادر عمػى الت مػب عمػى دوافعػه المجتمع ، واف الفرد قادر عمى تقري

ز ، وتعتقد النظرية اف باالمكػاف ت ييػر التمييػذاته ، واف الفرد بوسعه تحسيف ظروفه متى فهـ نفسه 

دوف المساس بها مػف خػالؿ مػن  المػراة حقوقهػا اسسات القائمة الجنسي في المجتمع مف خالؿ الم

ال يكػوف االخػتالؼ  ذااواذا كانػت سػمات الفػرد مػف صػنع المجتمػع فممػ ،الفردية عبر هػذال الماسسػات

  (.34الجنسي ايضا مف صنعه )

 

 ديكالية :خامسا : النظريات الرا

ترى الراديكالية اف عدـ المساواة بػيف الجنسػيف امػر ثػانوي بالنسػبة لعػدـ المسػاواة بػيف الطبقػات 

الضػػ وط االقتصػػادية ، ولهػػذا السػػبب تكػػوف مػػثال يجبػػرف عمػػى الػػزواج بسػػبب االجتماعيػػة ، فالنسػػاء 

وبالتالي فقد صممت القوانيف الوحشية لمػزوج لمنػع مقاومػة النسػاء لهػذال الزيجات خالية مف الحب . 

وابقػائهف فػي عبوديػة الػزوج ، والنظريػات تنتقػد النسػاء لعػدـ ثػورتهف عمػى هػذال العبوديػة القوانيف ، 

كما وتاكد هذال النظريات عمى اف تحرير النساء هو جػزء التي اقامتها ماسسات المجتمع ، القانونية 

طبقػػة العاممػػة التػػي يرجػػع لهػػا الفضػػؿ فػػي ابقػػاء المجتمػػع عمػػى قيػػد الحيػػاة . ويفتػػرض مػػف تحريػػر ال

عمى اف يكوف الطالؽ حسػب رغبػة المػرأة ، ر اخالقي واحد لمرجاؿ والنساء ، معياروبرت اويف وجود 

 (.30) مرتبط بحرية المرأة تمعكما ترى هذال النظريات اف تقدـ المج



 14 

 

 المبحث الرابع : السمطة االبوية لمرجؿ

  

، المعاصرةتأخذ اشكالية السمطة مكانها في قمب كؿ اشكالية اجتماعية في المجتمعات االنسانية 

ذلػؾ الف الحػروب كانػت فتاريخ المجتمعات البشرية هو تاريخ صراع عمػى النفػوذ والسػمطة والثػروة ، 

 جػػؿ الحريػػة مػػف جانػػب ، ومػػف اجػػؿ، فصػػراع االنسػػاف هػػو مػػف اا مػػف اجػػؿ الهيمنػػة ومازالػػت صػػراع

وقد عرفت االنسانية محوريف لموجود اولهما المتعطشيف لمسمطة ، وثانيهما  التسمط مف جانب اخر ،

هػذال الصػورة المزدوجػة وفػي مسػار المناديف بالحرية ، وبيف هذيف الطرفيف يرتسـ التػاريخ البشػري ، 

 (.33، هما وضعية الهزيمة ووضعية االنتصار)ذ االنساف وضعية بيف الوضعيتيف يأخ لمصراع

يختمؼ عف المنهج البيػاني تعتمد كؿ مف نواؿ السعداوي وفاطمة المرنيسي عمى منهج عقالني  

يكمف فػي الت يػر االجتمػاعي الجػذري الذي يعتمدال التقميديوف ، وتتفقاف عمى اف شروط تحرير المرأة 

هػي الحػؿ لمظمػـ االجتمػاعي واالسػتعباد السمطة االبوية لمرجؿ ، فتعتقػداف اف االشػتراكية ، واالطاحة ب

تعترض سبيؿ  تحرير المرأة ، فال يأتي الت يير الالحؽ بالمرأة ، ومع ذلؾ تدرؾ كمتاهما العقبات التي 

ف المػرأة بػيف الرجػؿ والمػرأة ، وذلػؾ عػف طريػؽ الممارسػة فػي المجتمػع ، ال االمع تبديؿ نػوع العالقػة 

. واالنكى مف ذلػؾ (31يسي تشكؿ النصؼ المشموؿ عف العمؿ في المجتمع العربي )حسب رأي المرن

اخػػرى تعػػاني  ومػػف جهػػة اف المػرأة خضػػعت لتسػػمط مضػػاعؼ ، فهػي تواجػػه مػػف جهػػة تسػػمط الرجػؿ ،

ة وهكػػذا يتحػػدد دور المػػرأالكبػػرى ،  لمجتمػػع العربػػي خضػػوعا لسػػمطة الػػدوؿا مثممػػا يعػػاني الرجػػؿ فػػي

 (.35، وغاب حضورها اجتماعيا)االجتماعي مف خالؿ التضاد بيف النشاط االسري والنشاط العاـ 

اف ننسػػػب الحكمػػػة لمرجػػػؿ والعاطفػػػة لممػػػرأة ، واف نشػػػير الػػػى غمبػػػة ومػػػف المػػػألوؼ فػػػي ثقافتنػػػا 

هػػواء وال رائػػز لػػدى المػػرأة ، والػػى اتسػػاـ وسػػموكه ، وسػػيطرة االالموضػػوعية والواجػػب فػػي فكػػر الرجػػؿ 

بػالقوة والحػـز ، واتصػافها بالضػعؼ والرقػة ، لرجؿ بالعقؿ والمرأة بالخياؿ ، ووصؼ شخصػية الرجػؿ ا
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نى بها الرجؿ ، وص ارها التي تعني بها المػرأة ولعؿ هذال الثنائية الواردة بيف كبريات المسائؿ التي يع

بالمضػػاميف  صػػورة التقيػػيـ التعسػػفي فػػي مفاهيمنػػا ، وفػػي هػػذا التقسػػيـ يحضػػى الرجػػؿ، ممػػا يوضػػ  

وقػد انعكسػت تمػؾ التقسػيمات فػي حيػاة االسػرة االيجابية ، بينما تحضى المرأة بالمضاميف السػمبية ، 

 .(36والمجتمع واتساؽ القيـ )

تصػػرؼ فػػي ، فػػي يػػدال كػػؿ شػػيء ، يكانػػت المػػرأة الػػى عهػػد قريػػب تعػػيش فػػي كنػػؼ رجػػؿ متسػػمط 

اف اغمػب البيػوت الذي يحممها عمى الرضا وكانت المرأة راضية قانعة ، و  شاوف البيت كما يحمو له ،

والسػػمطة االبويػػة فػػي تػػاريخ االسػػرة  نظػػر حولهػػا فػػال تجػػد اال مثيالتهػػا ،كانػػت عمػػى نمطهػػا ، فهػػي ت

قػػد طبػػع االبنػػاء بطػػابع معروفػػة ، وقػػد مػػرت عميهػػا كػػؿ البيػػوت تقريبػػا ، وهػػذا النػػوع مػػف السػػمطة 

  (.37اسرا جديدة )نوا النفسهـ اذا كو قة الديكتاتورية ، فهـ يورثوف مف ابائهـ السمطة المطم

خػػػارج نطػػػاؽ االسػػػرة ، باالضػػػافة الػػػى اف دخػػػوؿ المػػػرأة عػػػالـ العمػػػؿ وتحمػػػؿ المسػػػاوليات   

تصػبوا اليػه مػف حريػة ومسػاواة ، بػؿ عمػى العكػس مػف مساولياتها المنزلية ، لـ يحقؽ لها ما كانت 

، بينمػػا ضػػطر الػػى العمػػؿ فػػي الػػداخؿ الػػى جانػػب عممهػػا فػػي الخػػارج ، تذلػػؾ زاد مػػف اعبائهػػا ، فهػػي 

يػػذهب الػػزوج لمقػػاء زمالئػػه فػػي الخػػارج والترفيػػه عػػف نفسػػه بعيػػدا عػػف مشػػاكؿ البيػػت واالطفػػاؿ ، 

فمسػػاعدة الػػزوج لزوجتػػه فػػي البيػػت التػػزاؿ تثيػػر مشػػاعر االحتقػػار تجاهػػه ، هػػذا الػػى جانػػب اسػػتمرار 

 .(38الصورة السمبية عف المرأة في ذهنية المجتمع )

مػف عػاـ  سػنة تبػدأ 362مجتمػع البشػري عمرهػا في حياة المماء االجتماع فترة تاريخية اختار ع

،فقاموا بمس  اجتماعي لكؿ ما حصؿ مف وقائع تاريخية تتعمؽ بػالمرأة  4962وتنتهي بعاـ  4622

لسػمطة اوضػاع اولهػا مرحمػة الخضػوع ، ووجػدوا فػي هػذال المرحمػة خنػوع المػراة ، فتوصمو الى ثػالث 

واف اي مهنػة تمتهنهػا خػارج المنػزؿ مرال وتسػمطه سػواء كانػت فػي االسػرة او فػي العمػؿ ، الرجؿ واوا

تكػوف مدعمػة ، بػؿ تخضػع لهيمنتػه عميهػا ، وهػذال الهيمنػة الرجؿ وتوجيه زميمها فهي خاضعة الرادة
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الػى اف طػرأت امػور ومسػػتجدات  4782مػف قبػؿ النظػاـ االجتمػاعي ، واسػتمرت هػذال الهيمنػة ل ايػة 

 (.39ت جديدة )افرزت حاال

ه لالسرة ، فاالسرة االرسطية يحكـ الرجؿ فيها وؿ ارسطو في تصنيفاف الرجؿ العربي يزيد عمى ق

ذلػػؾ الف  ه ممػػؾ ، ويحكػػـ ابنػػاءال وكأنػػه ممػػؾ ، ويحكػػـ عبيػػدال وكأنػػه ممػػؾ مسػػتبد ،وكأنػػه شػػبزوجتػػه 

الكممػػة االولػػى  النظػػاـ االجتمػػاعي العربػػي ياكػػد سػػمطة االب فػػي االسػػرة ، فهػػو )اي االب ( صػػاحب

اكبر سنا واكثػر الموجهة نحو افراد اسرته ، وتنبع مكانة االب السمطوية مف كونه واالخيرة في اوامرال 

خبرة ومعرفة مف بقية افراد االسرة ، وبناء عمػى ذلػؾ يتعامػؿ مػع ابنػاءال عمػى انهػـ جهمػة ال يػدركوف 

ب التقميػػدي الحػاـز الػذي ال يرسػػـ صػورة االمعنػى الحيػاة وقيمتهػا ، وتعكػػس المسمسػالت التمفزيونيػة 

وتالحظ هذال العالقة بينه وبػيف البسمة عمى وجهه ، وانما تعتبر العبوسة سمة مف سمات الرجولة ، 

زوجته التي مػف واجبهػا تقػديـ الطاعػة لػه بػال جػدؿ او نقػاش ، وتبػدو الزوجػة ايضػا فخػورة بزوجهػا 

 (.12ماداـ يوفر لها كؿ المتطمبات المادية )

مهما كانت النظاـ االبوي ، اصب  الرجؿ هو المعيؿ ، واصب  بقية افراد العائمة عياال ،  وبسيطرة

) مصطم  عائمػة مشػتؽ درجة مشاركتهـ في العمؿ ، ومهما كانت عالقات االعالة واالعتماد متبادلة 

عنػي ( وقد يطمؽ عمػى الزوجػة القابػا ، تمفػظ بضػخامة لكنهػا تمف عاؿ ، يعيؿ ، اعالة ، عياؿ الخ ..

، فيما يشار اليه بالقاب )رب االسرة ( و)بعؿ التحقير النها ممحقة بالرجؿ مثؿ ) عقيمة ( و )قرينة ( 

تتناصػر وتتعػاوف ، وعنػدما اف التػي يفتػرض و ( مما يوحي بااللوهية التػي فرضػها عمػى افػراد االسػرة 

شػػرفها الػػذي اصػػب  قيمػػة ال تعػػود تممػؾ تفسػػها وخصوصػػيتها ، وال حتػػى عو تتحػوؿ المػػراة الػػى قرينػػة 

اء وتمبيػة حاجػات مه لها انها لالنجاب وتربية االبنػومفهو شرؼ الرجؿ ، وبذلؾ تصب  اسيرة الرجؿ ، 

جػؿ ، اذ انػه ورث (. ويرجع تسمط الرجؿ عمى المػرأة الػى اسػتعالء الر 14والسعي لنيؿ رضاال )زوجها 

كػث مػع المػراة فػي البيػت عػد فػي فػاذا ممف البداوة نزعة االستعالء واالستنكاؼ مف مجالسة المراة ، 

. باالضػافة الػى ذلػؾ فػاف المػرأة قػد وطنػت نفسػها لمرجػؿ (10نظر اقرانه مخنثػا او ذا ميػوؿ انثويػة )
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منػػه االذى وتعتبػػرال امػػرا مألوفػػا وعاديػػا ، والمثػػؿ العربػػي يقػػوؿ )ضػػرب الحبيػػب  قبػػؿتلدرجػػة انهػػا ت

    (.13)زبيب(

 

 المبحث الخامس : تدني مكانة المرأة 

انػػة المػػراة فػػي المجتمػػع العربػػي عمومػػا متدنيػػة ، رغػػـ المطالبػػة بحقوقهػػا واسػػتعادة مكانتهػػا مك

مف قبؿ المهتمػيف بشػاوف المػرأة ، ويعػود ذلػؾ الػى اهمػاؿ المجتمػع لهػا ، فػالمجتمع قػد المسموبة ، 

عف االنساف العربي انما يقصػد الرجػؿ فقػط، فػال غػرو اذا اسقطها مف حسابه ، وحيف يكوف الحديث 

ذلػؾ الف تخمػؼ المػرأة الفكػري يقػؼ عائقػا فػي طريػؽ ابػداع اصبحت المرأة عائقا في مسيرة تقدمػه ، 

وبالتػػالي فػػي نوعيػػة عممهػػـ وعطػػائهـ ، بمعنػػى اف تخمفهػػا يػػنعكس عمػػى الػػذكور )الػػزوج واالوالد( ، 

  (.11مف خاللهـ هـ بفعؿ تأثيرها الهاـ فيهـ )المجتمع ككؿ 

يتميػز بتسػمط فػي افػرازات النظػاـ االبػوي الػذي يمثػؿ بنػاء سػمطوي  تتجسد مكانػة المػرأة المتدنيػة

مػف الدرجػة الثانيػة االب عمى اسرته وانتساب االبناء اليه ، وقد جعؿ هػذا النظػاـ مػف المػرأة مخموقػة 

لذاته هو الذي دفعه الػى تخميػد به ، كما واف خوؼ الرجؿ مف الموت وح التممؾ اي شيء حتى ذاتها

 ي، فهػته ، اضافة الى اف الماسسات االجتماعية لها موقؼ مسػبؽ ضػد المػرأة وجودال وذكرال بعد مو 

(. وهػذال 15وتهزؿ مػف دورهػا لكػي تسػاعد الرجػؿ عمػى اخضػاعها لػه )تضطهدها وتقمؿ مف مكانتها 

المفعمػة بػاالكراال ، مبنيػة عمػى قػيـ تمثػؿ الفمسػفة التربويػة السػائدة ، وهػي فمسػفة العالقة السمطوية 

 (.16ترهيب تادي الى تأكيد القيـ السمبية مثؿ المكر والتخفي والمسايرة والكذب )

ويػػرى حمػػيـ بركػػات اف مكانػػة المػػرأة مرتبطػػة بالنظػػاـ العػػاـ والبنػػاء االجتمػػاعي والػػذي يعػػد بنظػػرال 

ومكانة المرأة هي المت ير  عات النفسية فهي مت يرات وسطية ،ت مستقمة ، واما الحضارة والنز مت يرا

(. كمػػا 17ر اال بت يػر المت يػػرات المسػػتقمة)، وهػػذال المكانػػة ال تت يػػلتػابع ، وهػػذال تحػػدد مكانػػة المػرأة ا

، واف مكانػػة  سػػاـجتمػع العربػػي النهػػا دوف مسػػاوليات جهزيمػػة ودونيػػة فػػي المويػرى اف مكانػػة المرأة
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اف المرأة سامية النه مساوؿ عف الجهاد والسعي والنهوض باعباء المجتمع ، وليس صحيحا الرجؿ 

كانػػت المػػرأة  ا، اذ عمػػى العكػػس، حرمػػت مػػف هػػذال المسػػاوليات بسػػبب امكاناتهػػا الجسػػمية والعقميػػة 

الى انها حرمت مف المساوليات الف االمكانات العقميػة تتحقػؽ ليست في مستوى الرجؿ ، فيعود ذلؾ 

ه االمػاـ محمػد . وياكػد مػا ذهػب اليػه بركػات مػا قالػ(18بالمشاركة وليس في الفراغ وبمعػزؿ عنهػا )

والذات والشعور والعقؿ ، واف الرجػاؿ عبدال مف قبؿ ) الرجؿ والمرأة متماثالف في الحقوؽ واالعماؿ ، 

    (.19انما يمدوف عبيدا ل يرهـ )الذيف يحاولوف بظمـ النساء اف يكونوا سادة في بيوتهـ 

ي سػيطرة الرجػؿ ، اذا ير وسػتنتهرفف هاريس اف العالقػة بػيف مكانػة الرجػؿ والمػرأة سػتت ويرى ما

نج  المجتمع في ضبط الزيادة السكانية ، وتػـ ادمػاج المػرأة فػي المجػاالت العسػكرية ، ولكػف الواقػع 

بنػػاء عمػػى فػػدور المػػرأة وسػػماتها تقػػـو عمػػى اسػػاس التمييػػز بػػيف الرجػػؿ والمػػرأة  ،خػػالؼ ذلػػؾيكشػػؼ 

ضػؼ الػى ذلػؾ اف مكانتهػا ال (. ا52)جتماعيػة الوقد نتج عف هذا تػدني مكانتهػا ا ،الفروؽ الجنسية

الحػدود التػي ترسػمها لهػا ترسمها هي لنفسها ، ولكف الرجاؿ يرسػمونها ، فعميهػا اف تتصػرؼ ضػمف 

وامػا بعػد الػزواج فػاف اخالصػها لزوجهػا العادات ، السيما قبؿ فترة الزواج حيث االحتشاـ واالحتػراـ ، 

ذات قيمػة فػي اعػيف الرجػاؿ ، ويحػافظ عمػى تجعػؿ المػراة وعدـ ترؾ منزلها اال باذنػه معػايير تقميديػة 

. والزاؿ بعض الناس يتمسكوف بالمثؿ الشعبي القائؿ ) البنت سػترها (54تماسؾ المجتمع واستقرارال )

تكػػوف قػػد صػػانت شػػرفها ، اي بيػػت الزوجيػػة ، ومالزمتهػػا لهػػذا البيػػت واهتمامهػػا بشػػاونه بيتهػػا ( 

ار تشددها في التستر واعتكافها في البيػت ، فػاذا (، والمالحظ اف عفة المرأة تقاس بمقد50)تها فوع

، لـ ير احد اصبعا منهػا ولػـ يسػمع لهػا صػوتا( اراد الناس وصؼ فتاة عفيفة قالوا عنها ) بنت بيت 

غسػػؿ العػػار ، فهػػـ ؿ الػػى حجػػر المػػراة وسػػجنها فػػي البيػػت هػػو عػػادة ا، واف السػػبب الػػذي دعػػا الرجػػ

 (.53)الى هذال العادة استعاضوا بالحجاب الشديد لكي ال يمجأوا 

 

 : العنؼ ضد المراة  المبحث السادس
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العائمة االبوية في المجتمػع العربػي ، اذ يػرى قاـ عالـ النفس االجتماعي عمي زيعور في تحميمه 

 ،، فػاالب هػو اداة القمػع االساسػية يضيع فػي العائمػة التػي يهػيمف عميهػا االب، والمجتمػع اف الفرد 

. وقػػد تبمػورت المفػػاهيـ التسػػمطية القائمػػة عمػػى العنػػؼ بعػػد (51العقػػاب )قوتػه ونفػػوذال يقومػػاف عمػػى 

فقػػد اظهػػرت الت يػػرات االجتماعيػػة تػػأثير العوامػػؿ الخارجيػػة ،  اكتشػػاؼ الػػنفط فػػي المجتمػػع العربػػي،

، مما جعمها تتحوؿ الػى مجتمعػات شػبه اقطاعيػة ، وذلػؾ لحاجػة خصوصا بعد السيطرة االستعمارية 

تكػز عميهػا ، ممػا ادى الػى ظهػور تناقضػات بػيف فئػات المجتمػع ، خاصػة بػيف الى فئػة ير االستعمار 

مرجػؿ وتركػز النظػاـ االبػوي ، وت يػرت التنشػئة االجتماعيػة ، ل  حيػث انتقمػت السػمطةالرجؿ والمػرأة ، 

الؿ االجتمػاعي واالقتصػادي الػذي رسػخ التقاليػد  بسػبب بػروز االسػتوحدث تمييز واضػ  ضػد المػرأة 

   (.55ؼ العشائرية )القبمية واالعرا

كاف النظاـ التسمطي سائدا فػي المجتمػع العربػي قبػؿ االسػالـ ، فالرجػؿ العربػي معػروؼ بقسػوته 

مػر النػاهي ، صعوبة العيش في الصحراء ، ورجؿ الصحراء هػو اآوشدته ، هذال القسوة الناتجة عف 

ا ، اذا تكمػـ سػكتت ، وكمهػا تطيع ، يطمبها فتحظػر لػه فػور عمى ايدي هذا الرجؿ يأمرها فوالمرأة تربت 

اليجوز اف تأكؿ قبمه ، وبهذال الطريقة صقمت نفسية المرأة بالخضوع وعػدـ الػرفض ، ذاف صاغية ، ب

وكػػاف زواجهػػا متعػػدد والمػػرأة كانػػت تبػػاع وتشػػترى ، وتقػػدـ بػػدؿ عػػوض فػػي حػػوادث القتػػؿ )فصػػمية( . 

القبيمػػة ، تػػذوب فيهػػا وتخضػػع ، الػػى اف جػػاء االسػػالـ فوجػػد المػػرأة ضػػائعة فػػي بحػػر (56االنػػواع )

فػػنظـ العالقػػة بينهمػػا ، ومنحهػػا حقوقهػػا ،  . كمػػا انهػػا تخضػػع لهيمنػػة الرجػػؿ وسػػطوته ،لمصػػالحها 

 (.57وفرض عميها واجبات تتناسب وامكاناتها )

وكمػػا اف المػػرأة العربيػػة كػػائف ب يػػرال ال بذاتػػه ، فػػاف الرجػػؿ العربػػي ايضػػا كػػائف ب يػػر ذاتػػه وغيػػر 

تمػت االسػتقالؿ ، فهػو يعػيش فػي غربػة ، اعه االجتماعية خاصة في الفترة التي مستقؿ نتيجة الوض

بالنسػبة لمرجػؿ ، فقضػية العالقػة الذكوريػة االنثويػة  ةاال اف غربة المرأة اضػعاؼ مػا هػو عميػه الحالػ

مأسػػاتها فػػي الخمػػؿ الػػذي نػػتج عػػف تحػػوؿ االنسػػاف مػػف معايشػػة هػػي عالقػػة تراثيػػة اجتماعيػػة تكمػػف 
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ويكمف التػوازف وى تراثية بعضها يمت الى الطبيعة وبعضها يمت الى ما بعد الطبيعة ، الطبيعة الى ق

كػال مػف الػذكر واالنثػى يكمػؿ احػدهما االخػر  اف بيف الطرفيف في ت يير البنية االجتماعيػة التػي تثبػت

ف عػػراؼ والقػػوانيف االجتماعيػػة ، واالفػػالت مػػلبنػػاء المجتمػػع ، فالطرفػػاف يعانيػػاف مػػف وجػػود سػػمطة اال

   (. 58دفعهما)سمطة هذال القيود يحتاج الى ثمف عمى الرجؿ والمرأة 

، وتكػػاد اشػػكاؿ  تعػػددت اشػػكاؿ العنػػؼ ضػػد المػػرأة بػػاختالؼ الفاعػػؿ ، ابػػا كػػاف او زوجػػا او اخػػا 

، بػؿ تتعػداها لتشػمؿ السػموكيات العنؼ ضدها التنحصػر فػي حرمانهػا التعمػيـ والعمػؿ واختيػار الػزوج 

غير المتكافئة بػيف المػرأة والرجػؿ اخمها قهرا اجتماعيا قائما عمى عالقات القوة اليومية التي تحوي بد

االجتمػاعي والصػحي والمفظػي والجنسػي ، وينػدرج موضػوع العنػؼ ضػد ، والتي تشػكؿ اشػكاؿ العنػؼ 

ضػػمف موضػػوع العنػػؼ االسػػري الػػذي اليػػزاؿ غيػػر معتػػرؼ بػػه فػػي المجتمػػع بسػػبب خصوصػػية المػػرأة 

سػػػتر الزوجػػػات عمػػػى مػػػا يقػػػع عمػػػيهف مػػػف عنػػػؼ ، الف المجتمػػػع يحممهػػػف وتالعالقػػػات االسػػػرية ، 

 (.59لما يقع عميهف مف عنؼ مف قبؿ ازواجهف )المساولية 

في االسػرة بػػ )العنػؼ االسػري ( النػه يمثػؿ سػموكا قػاهرا ويسمي عمماء االجتماع السموؾ العنفي 

ضػحية الػزوج كأف تكوف الزوجة عنيفا ماذيا يترؾ اثارا مبرحة او جارحة عمى جسد المعتدى عميه ، 

مف قبؿ القػانوف، وهػذا النػوع مػف او االبناء ضحايا زوج امهـ ، او حتى ابيهـ ، لذا يتطمب حمايتهـ 

  (.62ي الجهات الحكومية )فالعنؼ ال يعرؼ اال اذا حصمت شكوى مف قبؿ الضحية 

، قيػاس الػذكور ه اخػالؽ االنػاث يختمػؼ عػف مبػتقوؿ نواؿ السػعداوي اف المقيػاس الػذي نقػيس 

فهػو ذو الرجػؿ المتعػدد العالقػات  افالبنت تسقط اخالقيا اف كانت لها عالقة برجؿ لػيس بزوجهػا ، امػ

رجولة يتباهى بها بيف الذكور ، وتقود هذال االزدواجية االخالقية الى امراض اجتماعية خطيػرة ومنهػا 

خرافػػات ، واحػػدى هػػذال بال فت تػػامالزالػػ تػػيالنخػػب المثقفػػة الانتشػػار الشػػعوذة بػػيف النػػاس ، حتػػى 

بػيف االنػاث ، ج اينتشر الحمؿ خارج الزو  يمكف اف تحمؿ مف ذكور الجف ، اذ هي اف المرأةرافات الخ
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، مػف الورطػة الكبيػرة وتحؿ المشكمة بالقػاء الجنايػة عمػى الجػف تبرئػة لمفتػاة الضػحية وانقػاذا لالسػرة 

  (.64فات بيف الناس )بمشكمة اكبر تساعد في نشر الخرا وبهذا تعالج المشكمة

كػائف خاضػع ية العربية اف المرأة في روايات نجيب محفوظ وتوفيؽ الحكػيـ اوتبيف لنا دراسة لمرو 

مػػا داـ يػػامف حاجػػات العائمػػة عمػػى راحتػػه ،  ف زوجهػػا حازمػػا حاسػػما ، فتحػػرصعمػػى الػػرغـ مػػف كػػو

مف زوجته عندما تشاركه في  أ الرجؿ يفقد هذال االمتيازات ويتبدؿ موقعهالمادية ، ال يعيبه شيء ويبد

 (.60لقاء اجر تسهـ في تأميف حاجات العائمة الضرورية )العمؿ خارج المنزؿ 

 

 

 الجانب الميداني 

 : منهية البحث  المبحث السابع

 منهج البحث  - أ

اعتمد البحث عمى مػنهج المسػ  االجتمػاعي مػف خػالؿ العينػة العشػوائية المسػتندة عمػى طريقػة 

 ها لموصوؿ الى دالالتها .جمع البيانات وتفسير 

 مجاالت البحث :  - ب

 : تـ تحديد مدينة بعقوبة وبعض القرى المجاورة لها مجاال مكانيا لمدراسة.المجاؿ المكاني  -4

وهػذال  4/9/0229ول ايػة  4/44/0228المجاؿ الزماني : تحددت فتػرة جمػع البيانػات مػف  -0

 ني لمبحث .االمجاؿ الزم هي ةر الفت

لبحث بعدد مف النساء في مدينة بعقوبة وبعض القرى التابعػة لهػا ، المجاؿ البشري : تحدد ا -3

 وقد اعتبر الباحث هذال المناطؽ مجاال بشريا لمبحث .

 صعوبات البحث : -ج

 ػ :واجه الباحث صعوبات خالؿ بحثه تتمثؿ ب
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كانػػت سػػائدة االمنيػػة التػػي عػػدـ اسػػتطاعته الحصػػوؿ عمػػى البيانػػات الكافيػػة بسػػبب االوضػػاع  -4

 ة البحث .اثناء كتاب

عدـ قدرته عمى القياـ بزيارات ميدانية متكررة الى مناطؽ المدينػة والقػرى التابعػة لهػا بسػبب  -0

 داث االمنية .االح

عػػدـ تمكػػف الباحػػث مػػف الحصػػوؿ عمػػى المصػػادر العمميػػة الحديثػػة والمسػػتجدة فػػي محافظػػة  -3

شػػحة  لمػػذهاب الػػى ب ػػداد لمحصػػوؿ عمػػى تمػػؾ المصػػادر باالضػػافة الػػى الممػػا يضػػطر ديػػالى 

 .البيانات االحصائية التي توثؽ المشاكؿ التي تتعرض لها المرأة في المحافظة 

 اختيار العينة : -د

لهػػا ، لػػذا تػػـ اختيػػار عينػػة  وبعػػض القػػرى التابعػػةالبحػػث هػػو دراسػػة ميدانيػػة فػػي مدنيػػة بعقوبػػة 

ريػػؽ جمػػع البيانػػات عػػف طامػػرأة بالطريقػػة العشػػوائية ، وقػػد اسػػتطاع الباحػػث  (52تتكػػوف مػػف )

 استمارة االستبياف .

 

 

 : خصائص عينة البحث :  المبحث الثامف

-32( اف اكثر الفئات العمريػة فػي عينػة البحػث هػي مػف )4تبيف مف بيانات الجدوؿ رقـ ) -4

% 02( سػنة حيػث بم ػت 32-05هػا الفئػات العمريػة )% تمت00حيػث بم ػت النسػبة  ( سنة35

 كانػتسػنة  (15، ثػـ الفئػات العمريػة )ايضػا% 02بم ػت  ( سػنة15-12لفئات العمرية مػف )وا

 % .42سنة حيث بم ت نسبتها  (05-02ها الفئات العمرية )ت% تم46نسبتها 

 ( يبيف عمر النساء في عينة البحث4جدوؿ رقـ )

 النسبة  العدد العمر

45-02 - - 
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02-05 5 42% 

05-32 42 02% 

32-35 44 00% 

35-12 6 40% 

12-15 42 02% 

 %46 8 فاكثر 15

 %422 52 المجموع

 

 المستوى التعميمي : -0
ماهػؿ افػراد العينػة هػف حاصػالت عمػى % مػف النسػاء 62( اف 0تبيف مف بيانات الجدوؿ رقـ ) 

%، ثػـ االبتدائيػة 46بنسػبة اعدادية ومعهد ودار معمميف عمى حد سواء ، ثـ تميها البكموريوس 
% . نسػتنتج مػف 1ونسػبتهف بتدائيػة ؿ اال% واخيػرا ماقبػ8% ، ثـ المتوسطة بنسبة 40بنسبة 

 ذلؾ اف نسبة عالية مف النساء حاصالت عمى ماهؿ عممي جيد .
 

 ( يبيف المستوى التعميمي لعينة البحث0جدوؿ رقـ )

 النسبة  العدد  مي يعمتالمستوى ال
 %1 0 قبؿ االبتدائية 

 %40 6 االبتدائية 
 %8 1 المتوسطة 
 %02 42 االعدادية 

 %02 42 معهد
 %46 8 بكموريوس 
 %02 42 دار معمميف 

 %422 52 المجموع
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 المهنة :  -3

فػات اذ كانػت ظ( اف اكثرية النساء في عينة البحث هف مػف المو 3بيانات الجدوؿ رقـ ) تبيف مف

 %.38ها النساء ربات البيوت بنسبة ت% ، تم60نسبتهف 

 ( يبيف مهنة النساء في عينة البحث3جدوؿ رقـ )

 النسبة العدد هنةالم
 %38 49 ربة بيت
 %60 34 موظفة
 %422 52 المجموع

        

 الدخؿ : -1

% اذ 36اعمى نسبة في دخػؿ النسػاء فػي عينػة البحػث هػو ( اف 1تبيف مف خالؿ الجدوؿ رقـ )

هػا نسػبة النسػاء المػواتي كانػت دخػولهف مػف ت( الػؼ دينػار تم122-322كانت ضمف مستوى دخؿ )

الػؼ  422ثـ تميهػا النسػاء المػوتي تكػوف دخػولهف اقػؿ مػف % 32دينار بنسبة  ( الؼ022-322)

 % .42( الؼ دينار وكانت 022-422% واخيرا النساء المواتي دخولهف مف )01دينار وكانت 

 ( يبيف دخؿ المرأة في عينة البحث1جدوؿ رقـ )

 النسبة العدد الدخؿ / الؼ دينار
 %01 40 422اقؿ مف 

422-022 5 42% 
022-322 45 32% 
322-122 48 36% 

 %422 52 المجموع
 

 : السكف -5
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اف اكثر النساء في عينة البحث يتمػتعف بسػكف مسػتقؿ وكانػت ( 5تبيف مف بيانات الجدوؿ رقـ )

 % .32% اما النساء المواتي اليمتمكف سكف مستقؿ فكانت 72النسب 

 ( يبيف ممكية السكف5جدوؿ رقـ )
 بةالنس العدد ممكية السكف
 %72 35 تممؾ سكف

 %32 45 ال تممؾ سكف
 %422 52 المجموع

 

 نوع الزواج : -6

ر افػراد عينػة البحػث مػف النسػاء اكػدف عمػى اف الػزواج ( اف اكثػ6تبيف مف بيانات الجػدوؿ رقػـ )

الزواج الداخمي  مفت ير % وتدؿ هذال النسبة عف وجود 58االقارب حيث كانت النسبة غير كاف مف 

 .الخارجي الى الزواج 

 ( يبيف نوع الزواج الفراد العينة6جدوؿ رقـ )

 النسبة العدد نوع الزواج

 %10 04 مف االقارب

 %58 09 مف غير االقارب

 %422 52 المجموع

   

 صاحب القرار في تحديد سف الزواج : -7

نسػبة ( اف اهؿ الزوجة هـ الذيف يحددوف سف الزواج اذ بم ػت ال7تبيف مف بيانات الجدوؿ رقـ )

% ، وهػذا يػدؿ 6% امػا االقػارب فكانػت حصػتهـ 01% في حيف كانت حصة الفتاة في االختيار 72

 رأيها فيما يتعمؽ بسف الزواج .داللة واضحة اف المرأة الزالت غير قادرة عمى ابداء 
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 ( يبيف صاحب القرار في تحديد سف الزواج7جدوؿ رقـ )

 النسبة العدد جهة تحديد سف الزواج

 %72 35 االهؿ

 %6 3 االقارب 

 %01 40 الفتاة 

 %422 52 المجموع

 

 المعرفة بيف الزوج والزوجة: -8

( اف المعرفػة التػي تػتـ بػيف الػزوج والزوجػة تكػوف عػف طريػؽ 8اتض  مف بيانػات الجػدوؿ رقػـ )

% حسػػب 30اذ كانػػت النسػػبة لكميهمػػا  ،هػػا العمػػؿ والصػػدفة، تمت% 12االقػػارب ، اذ كانػػت النسػػبة 

ثػـ المعرفػة عػف % ، 40المعرفػة عػف طريػؽ الدراسػة وكانػت النسػبة ها تالنساء افراد العينة تماجابة 

واخيػرا % ، 1% ، ثـ المعرفة عف طريػؽ الصػداقة وكانػت النسػبة 42طريؽ المعارؼ وكانت النسبة 

 %.0المعرفة عف طريؽ الحب وكانت 

 

 

 المعرفة بيف الزوج والزوجة.( يبيف كيفية اتماـ 8جدوؿ رقـ )

 النسبة العدد المعرفة بيف الزوجيف 

 %12 02 االقارب 

 %1 0 الصداقة 

 %40 6 الدراسة 

 %46 8 العمؿ 
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 %46 8 الصدفة

 %42 5 المعارؼ

 %0 4 الحب

 %422 52 المجموع

 

 الجوانب التي تميؿ اليها المرأة في التعامؿ مع امور الحياة : -9

الجوانب التي تميؿ اليها المرأة في عينة البحث كانت اف اكثر  (9اتض  مف بيانات الجدوؿ رقـ )

% امػا 16% ثػـ تميهػا الجوانػب الدينيػة ، وكانػت نسػبتها 51الجوانب االجتماعية ، اذ بم ت النسػبة 

اف المػرأة تتمسػؾ بالتقاليػػد الجوانػب العمميػة فكػاف االهتمػاـ بهػػا معػدوما . ويتضػ  مػف هػػذال البيانػات 

 ة اكثر مف تمسكها بالجوانب العممية .االجتماعية والتعاليـ الديني

 

 يبيف الجوانب التي تميؿ اليها المرأة في التعامؿ مع امور الحياة  (9جدوؿ رقـ )

 النسبة العدد الجوانب التي تميؿ اليها المرأة

 %16 03 دينية 

 %51 07 اجتماعية

 %2 2 عممية

 %422 52 المجموع
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 ي المجتمع المبحث التاسع : مكانة المراة ف

 اوال : السيطرة عمى شاوف البيت

كانػت  ، اذف البيت ال زالػت بيػد الرجػؿواف السيطرة عمى شا  (42اتض  مف بيانات الجدوؿ رقـ )

اكػدف عمػى  %00عمى اف السيطرة ليست بيػد الرجػؿ اكدف  ءنسال% مف ا42% ،مقابؿ  31النسبة 

)الػزوج( مػا عػاد يسػت ؿ نجػد اف الرجػؿ ؾ لكف مع ذل ،ف البيتويسيطروف عمى شا اف الرجاؿ احيانا 

رفضف اف % لمنساء المواتي 16اذا بم ت النسبة كما كاف سابقا  مواطف الضعؼ عند المراة )الزوجة(

المػراة الرجػؿ و عندهف ،اما فيما يتعمؽ باالعماؿ التي يقـو بهػا لمواطف الضعؼ يكوف لمرجؿ است الؿ 

عمػى اف الػزوج مػا زاؿ يعتبػر مػف النسػاء فػي العينػة %  58كمػا اشػارت فهناؾ تعاوف فيمػا بينهمػا. 

 وذكػػرت .% كانػت االجابػػة احيانػا00و اجػابتهف بػػالرفض% كانػػت 02مقابػؿ الزوجػة احػد ممتمكاتػػه ،

اجػػػابتهف بػػػالرفض % كانػػػت 40ة مقابػػػؿ أمرجػػػؿ امتيػػػازات اكثػػػر مػػػف المػػػر اف لمػػػف النسػػػاء  71%

رتها االجتماعية خببة له عالقة أة المر انخفاض مكان% مف النساء اف 68شارت اكما  .%احيانا41و

 العينػة نسػاء % مػف11كانت االجابة احيانا . ورفضت  % 8كانت اجابتهف بالرفض و %01مقابؿ 

كمػا  % احيانا .06بالقبوؿ و %32مقابؿ البيت في غياب الرجؿ ، ة عمى تولي مهاـ أعدـ قدرة المر 

اجػبف % 42مقابػؿ  لبيػتمؿ لعممها داخؿ امكة خارج البيت أالمر  اف عمؿ% بالقبوؿ عمى  82اجابت

 %احيانا . 42بالرفض و

  شاوف البيت . يبيف السيطرة عمى(42جدوؿ رقـ )

 المجموع احيانا  كال  نعـ السيطرة عمى شاوف البيت  ت
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 ثانيا : حرية المرأة:

 %   عدد % عدد % عدد % عدد

هؿ اف السيطرة عمى شاوف البيت مازالت بيد  4

 الرجؿ 

48 31 5 42 44 00 52    422 

هػػػؿ اف الػػػزوج يسػػػت ؿ مػػػواطف الضػػػعؼ عنػػػد  0

 الزوجة 

40 01 03 16 45 32 52 422 

ة وتوجيػػه هػػؿ اف جميػػع اعمالػػؾ تخضػػع الراد 3

 الرجؿ 

47 31 47 31 46 30 52 422 

 422 52 00 44 02 42 58 09 هؿ ما زاؿ الزوج يعتبر الزوجة احد ممتمكاته  1

هػػػؿ تعتقػػػديف اف لمرجػػػؿ امتيػػػازات اكثػػػر مػػػف  5

 لمراة ا

37 71 6 40 7 41 52 422 

هػػػؿ تعتقػػػديف اف انخفػػػاض موقػػػع المػػػراة لػػػه  6

 عالفة بخبرتها االجتماعية 

31 68 40 01 1 8 52 422 

هػػػؿ مػػػا زالػػػت المػػػراة ال تسػػػتطيع تػػػولي مهػػػاـ  7

 البيت في غياب الرجؿ 

45 32 00 11 43 06 52 422 

هؿ اف عمؿ المراة خػارج البيػت مكمػؿ لعممهػا  8

 داخمه 

12 82 5 42 5 42 52 422 
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اف اكثػر النسػاء افػراد العينػة لػديهف ايمػاف بالػدعوة لتحريػر  (44يتبيف مف بيانمػت الجػدوؿ رقػـ )

% اجػػبف احيانػػا ، كمػػا تبػػيف اف 48اجػػبف بػػالرفض و % 02% مقابػػؿ 60المػػرأة ، وكانػػت النسػػبة 

% 12، مقابػؿ وف عف المكوث مػع المػرأة فػي البيػت ذكرف اف الرجاؿ مازالوا يتعال% مف النساء 12

% مف النساء اف بقاء المرأة فػي البيػت داللػة 52. واشارت  احيانا(ػ)% اجبف ب02اجبف بالرفض و 

. كانت االجابة بػ )احيانا(% 46، و% كانت اجابتهف بالرفض31. مقابؿ بقيـ المجتمع عمى االلتزاـ 

اف تكػػوف المػػرأة معروفػػة مػػف خػػالؿ زوجهػػا ، فػػي حػػيف  % مػػف النسػػاء افػػراد العينػػة62كمػػا رفضػػت 

، % كانػت اجػابتهف بػػ ) احيانػا (42عمى اف المرأة ال تعرؼ اال مف خػالؿ زوجهػا ، و % 32اجابت 

اال تخرج مف البيػت اال عنػد % مف النساء افراد العينة اف المرأة تعممت منذ الطفولة 71كما واشارت 

% مػف النسػاء 58% بػ ) احيانا ( . واجابػت 41و بالرفض  %40الضرورة القصوى ، بينما اجابت 

% عمػى تعػاوف الػزوج مػع 00في االعمػاؿ المنزليػة ، بينمػا اجابػت عمى اف الزوج ال يساعد الزوجة 

عمػػى اف هنػػاؾ ت يػػر فػػي % مػػف النسػػاء 10% كانػػت االجابػػة احيانػػا . كمػػا واجابػػت 02، و الزوجػػة 

مػف النسػاء كانػػت اجػابتهف بػػ ) نعػـ ( حػػوؿ % 31ئهػا ، و نظػرة الرجػؿ الػى المػرأة فيمػػا يتعمػؽ بعطا

مػف % 66% كانت االجابة بػػ ) احيانػا( . واجابػت 01، ونظرة الرجؿ الى المرأة فيما يتعمؽ بعطائها 

% كانت االجابة بالرفض 32النساء عمى اف اهماؿ المرأة لممجتمع نابع مف اهماؿ المجتمع لها ، و 

 % كانت احيانا .1و 
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 عية بشاوف الحياة االجتما( يبيف حرية المرأة فيما يتعمؽ 44جدوؿ رقـ )

   

 

 

 -ثالثا : العنؼ ضد المراة :

كثرة االنجػاب عؿ اف هناؾ ت ير في نظرة الرجؿ واصرارال عمى  (40)تبيف مف بيانات الجدوؿ رقـ   

عمى اف  %مف النساء36% مف نساء افراد العينة ، في حيف اكدت 51مف االطفاؿ الذكور ، اكدتها 

% مػػف النسػػػاء 42، فػػي حػػيف اجابػػت كورالرجػػؿ عمػػى انجػػاب االطفػػاؿ الػػذ هنػػاؾ اصػػرار مػػف قبػػؿ

، كما واشارت % مف النساء انهف ال يطالبف بحقوقهف مف خالؿ االخريف 51كما واشارت  .بػ)احيانا(

بػػػ) احيانػػا ( . % 46% مػػف النسػػاء انهػػف يطػػالبف بحقػػوقهف مػػف خػػالؿ االخػػريف ، بينمػػا اجابػػت 32

 المجموع احيانا  كال  نعـ لمرأة بشاوف الحياة االجتماعية حرية ا ت
عد % عدد

 د
 %   عدد % عدد %

 422    52 48 9 02 42 60  34 هؿ تامنيف بالدعوة الى تحرير المرأة   4
هػػؿ اف الرجػػؿ مػػازاؿ يتعػػالى عػػف المكػػوث  0

 معؾ في البيت  
02 12 02 12 42 02 52 422 

اللػػة عمػػى قػػيـ هػػؿ اف بقػػاءؾ فػػي البيػػت د 3
 المجتمع 

05 52 47 31 8 46 52 422 

هػػؿ مازالػػت المػػرأة ال تعػػرؼ اال مػػف خػػالؿ  1
 زوجها  

45 32 32 62 5 42 52 422 

هػػؿ انػػؾ تعممػػت منػػذ الطفولػػة عمػػى عػػدـ  5
الخػػػػروج مػػػػف البيػػػػت اال عنػػػػد الضػػػػرورة 

 القصوى  

37 71 6 40 7 41 52 422 

هػػػػؿ اف زوجػػػػؾ يسػػػػاعدؾ فػػػػي االعمػػػػاؿ  6
 ية  المنزل

44 00 09 58 42 02 52 422 

هػػؿ مػػازاؿ الرجػػؿ ينظػػر الػػى المػػرأة عمػػى  7
 انها اقؿ عطاء منه 

47 31 04 10 40 01 52 422 

هػؿ كػاف اهمػاؿ المػرأة لممجتمػع نػابع مػف  8
 اهماؿ المجتمع لها 

33 66 45 32 0 1 52 422 
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 %62 اكػدتبمهجػة غيػر محترمػة و نهف مف النساء افراد العينة باف ازواجهف يخػاطبو % 42واشارت 

% مػف 50واشػارت كانػت اجػابتهف بػػ) احيانػا( . كمػا  %32و مف النسػاء اف هػذال النظػرة قػد اختفػت

% 32النساء افراد العينة اف الحروب واالزمات اعادت المرأة الػى موقعهػا فػي البيػت ، بينمػا اشػارت 

 افػراد العينػة % مػف النسػاء60واجابػت  يانا(. كمااح% كانت اجابتهف بػ )48اء بالرفض و مف النس

% مف النساء انهف ال يعتقػدف بػاف دور 01باف دور المرأة تراجع اماـ موجات العنؼ ، بينما اجابت 

% 86واجابػت  % مػف النسػاء بػاف هػذا االمػر يحػدث احيانػا.41، واشػارت المرأة تراجع اماـ العنػؼ 

في اعالػة االسػر اثنػاء الحػروب مواجهة االجتماعية مف النساء افراد العينة اف المرأة تحممت اعباء ال

% مػػف 76بػػيف بػػيف . كمػػا واشػػارت % كانػػت اجػػابتهف 6فض و ر % كانػػت اجػػابتهف بػػال8، مقابػػؿ 

% كانػت اجػابتهف بػالرفض و 1عػف الحػروب ، مقابػؿ النساء اف المرأة تكيفت مع التحوالت الناجمػة 

 . % كانت اجابتهف بػ احيانا02

 العنؼ ضد المرأة ( يبيف40جدوؿ رقـ )

 

 

 المجموع احيانا  كال  نعـ العنؼ ضد المرأة   ت
 %   عدد % عدد % عدد % عدد

هؿ مازاؿ الرجؿ يصر عمى كثػرة االنجػاب مػف  4
 الذكور 

48 36 07 51 5 42 52 422 

 422 52 46 8 51 07 32 45 هؿ انؾ تطالبيف بحقوقؾ مف خالؿ االخريف  0
الزوجػة بمهجػة غيػر  هؿ مازاؿ الػزوج يخاطػب 3

 محترمة  
 5 42 32 62 45 32 52 422 

هػػؿ اف الحػػروب واالزمػػات اعػػادت المػػرأة الػػى  1
 موقعها في البيت  

06 50 45 32 9 48 52 422 

 422 52 41 7 01 40 60 34 هؿ تراجع دور المرأة اماـ مظاهر العنؼ  5
هؿ تحممت المرأة اعباء المواجهة االجتماعية  6

 السراثناء الحروب في اعالة ا
13 86 1 8 3 6 52 422 
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 المصادر العممية :

 .093 ، ص4988دار المعرفة الجامعية، اسكندرية، عمار، حامد، في بناء االنساف العربي،  -4

بحث منشور  عالقتها بازمة الحرية والديمقراطية،و بية سهير، وضع المرأة في االسرة العر لطفي،  -0

ضػػمف نػػدوة المػػرأة ودورهػػا فػػي حركػػة الوحػػدة العربيػػة، مركػػز دراسػػات الوحػػدة العربيػػة ، بيػػروت، 

 .408،ص4980

المتمفػػزة، دار مجػػدالوي لمنشػػر ، عمػػاف ، السػػالـ، زغمولػػة )د(، صػػورة المػػرأة العربيػػة فػػي الػػدراما  -3

 .77، ص4991

 . 425صدر السابؽ، ص نفس الم -1

، ماسسػػة الفمػػي  لمطباعػػة ، العطيػػة، فوزيػػة )د(، المػػرأة والت يػػر االجتمػػاعي فػػي الػػوطف العربػػي -5

 . 42، ص 4983الكويت ، 

 .42،ص0222، قضايا في نقد العقؿ ، دار الطميعة ، بيروت ،  اركوف، محمد )د( -6

 . 472، ص 4991، العمر، معف ، عمـ اجتماع االسرة ، دار الشروؽ ، عماف -7

 .83العطية، فوزية )د(، المرأة والت ير االجتماعي، مصدر سابؽ ،ص -8

 5، ج جػروس بػريس، دار )د( ، مواقػؼ االسػرة العربيػة مػف اضػطراب الطفػؿ ستيفينصار ، كر   -9

 .56، ص 4993طرابمس ، لبناف ، 

 . 43، مصدر سابؽ ،ص السالـ ، زغمولة )د( ، صورة المراة العربية في الدراما المتمفزة -42

 .9ير االجتماعي ، مصدر سابؽ ، صلت العطية ، فوزية )د( ، المراة و ا -44

 .459-458، ص4987، دار الكندي ، اربد  ،ة العربيةأاهر، احمد جماؿ)د(، المر الظ -40

هػػؿ تكيفػػت المػػرأة مػػع التحػػوالت الناجمػػة عػػف  7
 الحروب

38 76 0 1 42 02 52 422 
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،  4951، دار الكشػػػاؼ لمنشػػػر ، بيػػػروت ، بيػػػة االسػػػالمية ر شػػػمبي ، احمػػػد )د(، تػػػاريخ الت -43

 . 304ص

ال يوجػد مكػاف طبػع ، ال يوجػد تػاريخ الوردي ، عمي )د(، دراسة في طبيعة المجتمع العراقي ،  -41

 .082طبع ، ص 

، ابراهيـ ، مفيدة محمد )د( ، المػراة العربيػة و الفكػر الحػديث ، دار مجػدالوي لمنشػر ، عمػاف  -45

 .06، ص 0222

لشػعبية ، ال يوجػد مكػاف طبػع ، ال يوجػد فػي االمثػاؿ ا، رفعت راوؼ ، المراة العربية  فالبرزكا -46

 .30تاريخ طبع . ص

 .314عمار ، حامد )د(، في بناء االنساف العربي ،مصدر سابؽ ، ص -47

،ص 0224، قراءة معاصرة ، دار كنعاف لمنشر، دمشؽ،  في االسالـأة ر الم يؽ، برهاف )د(،ر ز  -48

100.     

 .6تماعي ، مصدر سابؽ ، صر االجية ، فوزية )د( ، المراة و الت يالعط -49

 .313عمار ، حامد )د(، في بناء االنساف العربي ،مصدر سابؽ ، ص -02

 .065ص،4ج،4955النهضة المصرية ، القاهرة ،، مكتبة اميف ، احمد،)د(، فيض الخاطر -04

 . 58السالـ ، زغمولة )د( ، صورة المراة العربية في الدراما المتمفزة ، مصدر سابؽ ،ص -00

 . 35، ص 4991)د( ، عمـ اجتماع االسرة ، دار الشروؽ ، عماف، لعمر، معف ا -03
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