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 المقدمة :
ك ان لقد تغلغل البعد الذكوري الواحد فً التكوٌن االجتماعً للفرد فً مجتمعنا منذ زمن بعٌد، ذل

تكوووٌن ماضووٌنا وصووناعة حاضوورنا قوود اسووتلثر بهووا الرجوول، وان المووراة اذعنووت لووذلك كارهووة مقهووورة، او 
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راضٌة قانعة فً اغلب االحٌان، وهذه المفارقة التً تعكس استثثار الذكور تبرز فوً اسوتخداماتنا اللغوٌوة 
والشجاعة، وهذه العقد الكامنة   فً المواقع لكل من الرجل والمراة، السٌما عندما ٌكون الكالم عن االمجاد

فً تصوراتنا ومسالكنا فً التفرقة بٌن الجنسٌن نابعوة مون التوغول العمٌوف لمفهوموات المجتموع األبووي   
البطرٌاركً (والى سٌطرتها علوى تفكٌرنوا وقراراتنوا وماسسواتنا وادابنوا وفنوننوا بصوورة واعٌوة أو غٌور 

 واعٌة .
 

جتماعٌاً فً عالقتها مع الرجل بلسالٌب مختلفة تبدأ من الطاعوة تواجه الزوجة فً مجتمعنا عنفاً ا
واالحترام وتنتهً بالمناقشة والرفض او عدم االحترام وهذه االسوالٌب تتولثر بطبٌعتهوا بعوامول اجتماعٌوة 
كالعمر والمستوى التعلٌمً والمنطقة السكنٌة والدخل والمهنة، والعنف الوذي تتعورض لوه الزوجوة موا هوو 

ن مظاهر عالقات قوى غٌر متوازنة بوٌن تكوالٌف وموردودات العالقوات بوٌن الوزوجٌن، وموع اال مظهر م
وجود هذه العالقات غٌر المتكافئة بوٌن الوزوجٌن فوً مجتمعنوا اال ان هوذه العالقوات مسوتمرة الن الزوجوة 
لٌة هً من ٌتحمل تكالٌف العالقة فتخفوً موا ٌقوع علٌهوا مون عنوف ارضواًت للمجتموع الوذي ٌحملهوا المسواو

وكانهووا هووً المقصوورة بحووف الرجوول، وهووً بووذلك تخوودم رغبووة المجتمووع فووً التسووتر علووى هووذه الظوواهرة 
االجتماعٌة .فالمجتمع ٌحمل صورة متحٌزة تجاه الزوجة وهذه الصورة التتغٌر اال بتغٌر بنٌة المجتموع ، 

ا وحول ألمشواكل ألتوً وإعادة نظرته لها باعتبارها عضواً فاعالً فٌوه وفسوا المجوال لهوا للتعبٌور عون رأٌهو
تواجهها ، وهذا ٌتطلب من الماسسات أالجتماعٌوة ألمعنٌوة أن توجوه أالفوراد إلوى عودم التحٌوز والتعصوب 

عن ألزوجة ، واالبتعاد عن المعامالت القاسٌة معها وذلوك لتسوهٌل  stereo typeوحمل ألصور ألنمطٌة 
 عملٌة التكٌف بٌنها وبٌن الرجل.

 
ابٌن، ٌشمل الباب االول الدراسة النظرٌة ألتً تتضمن ثالث مباحث ، ٌتللف البحث من مقدمة وب

أالول ٌشوومل مشووكلة البحووث وأهمٌتووه وأهدافووه ومفاهٌمووه وفروضووه العلمٌووة ، والثووانً وٌشوومل ألدراسووات 
السابقة والثالث وٌتضمن ألنظرٌات ألمفسرة للعنف. اما الباب الثوانً فٌتنواول الدراسوة المٌدانٌوة وتتضومن 

احث ، الرابوع وٌشومل منهجٌوة البحوث ، والخوامس وٌتضومن ظوروف البحوث والسوادس وٌتنواول اربعة مب
االسوووالٌب التوووً تسوووتخدمها الزوجوووة لمواجهوووة العنوووف االجتمووواعً ، المبحوووث السوووابع وٌشووومل الخالصوووة 

 واالستنتاجات ثم المصادر العلمٌة .
 

العلمٌة والمنهجٌة،فالكمال هلل وأخٌراً: ال ادعً بان هذا البحث المتواضع قد استوفى شروطه      
 وحده،وإنما أقول إننً اجتهدت فٌما كتبت طالباً أجري من هللا ، إنه سمٌع الدعات .

 
 
 
 

 ألباحث
 
 
 
 
 
 

 ألمبحث االول :مشكلة البحث وتحدٌد االهمٌة واالهداف والمفاهٌم والفروض
 
 
 مشكلة البحث-ا
 أهمٌة البحث-ب
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 اهداف البحث-ج
 مفاهٌم البحث-د
 وض البحثفر-ه
 
 

 مشكلة البحث : - أ
 -تتناول الدراسة مشكلة    اسالٌب مواجهة المرأة العراقٌة للعنف االجتماعً (( من الجوانب االتٌة :

 العوامل االجتماعٌة الكامنة ورات ظاهرة العنف ضد الزوجة . -1
 االسالٌب التً تستخدمها الزوجة لمواجهة هذا العنف . -2
 

 اهمٌة البحث :-ب
ث بلنه ال ٌدرس العنف ضد المراة فقط وانموا ٌودرس االسوالٌب التوً تسوتخدمها الموراة ٌتمٌز هذا البح

لمواجهووة هووذا العنووف الواقووع علٌهووا موون قبوول الرجوول والعواموول االجتماعٌووة المسوواولة عوون اخووتالف 
 االسالٌب التً تتبعها المراة فً مواجهة العنف .

 

 اهداف البحث :-جـ
 .التعرف على مشكلة العنف ضد المراة  -1
 التعرف على االسالٌب التً تتبعها المراة لمواجهة العنف -2

 سالٌب مواجهة المراة للعنف لالتعرف على مدى اختالف العوامل االجتماعٌة ذات العالقة ب -3

 

 مفاهٌم البحث : -د
ٌتنوواول الباحووث فووً هووذه البحووث  مفهوموواً واحووداً وهووو العنووف االجتموواعً ضوود المووراة، باعتبوواره المفهوووم 

 لدراسة .االساسً ل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العنف االجتماعً :
اسوتخدم باو انوه  (1  لغوٌة بلنه الشدة فً القول والفعول( من الناحٌة الViolenceٌعرف العنف   

           وكلمة عنف ملخوذة من اللغة  الالتٌنٌة  ( 2  القوة استخداماً غٌر مشروع او غٌر مطابف للقانون
Violential ة والخشونة واالنتهاك والمخالفوة للقوانون، وتورتبط هوذه الكلموة بكلموة ( التً تعنً القو      

                                                 
 .440انساوً، انطاهر ، يختار انقايوش، انذار انؼربَت نهكتاب، طرابهص، ال ٍوجذ تارٍخ ، ص  1

 .182ابٍ يُظور، نطاٌ انؼرب، دار نطاٌ انؼرب، بَروث، الٍوجذ تارٍخ، انًجهذ االول ،ص  2
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Vis وٌعوورف العنووف موون الناحٌووة القانونٌووة بلنووه االسووتخدام غٌوور القووانونً  (3 ( التووً تعنووً القوووة والبوولس
وٌعورف العنوف االجتمواعً  (4 لوسائل القهر المادي من اجل تحقٌف اهداف شخصٌة فردٌوة او اجتماعٌوة 

وٌعنوً كوذلك  (5 هو موضوع بحثنا بانه سلوكاً ماذٌواً ٌتورك اثوار جارحوة علوى جسود المعتودى علٌوه الذي
وامووا مفهوووم العنووف   (6 اسووتخدام القوووة اسووتخدماً ٌتنووافى مووع الشوورع والقووانون وٌوواثر علووى ارادة الفوورد

للمراة. او انه  االجتماعً ضد المراة فهو أي عمل ٌترتب علٌه اذى بدنً او نفسً او جنسً او أي معاناة
او انوه الفعول  (7 كافة اشوكال السولوك الفوردي او الجمواعً الوذي ٌنوال الموراة وٌحوط مون قودرها وكرامتهوا

الموجه ضد الموراة علوى وجوه الخصووت وٌتمٌوز بودرجات مختلفوة مون التمٌٌوز واالضوطهاد النواجم عون 
 . (8 عالقات القوى غٌر المتوازنة بٌن الزوجٌن 

نوف االجتمواعً ضود المورأة هوو االنتهواك الصواره لحقوقهوا وحرٌتهوا وسولب جملة القول . ان الع
لكرامتها بسبب عالقات القوى غٌور المتكافئوة والمتمٌوزة لصوالا ، الرجول ضود الموراة مموا ٌسوهل 

 هٌمنتة علٌها وطمس شخصٌتها بالكامل .
 

 الفروض العلمٌة   -هــ 
لعنووف االجتموواعً الووذي ٌتبعووه تتبووع الزوجووة اسوولوب الطاعووة  واالحتوورام ازات مواجهووة ا -1

 الزوجة معها.
تتبع الزوجة اسولوب الرضوا والطاعوة ازات مواجهوة العنوف الصوحً الوذي ٌتبعوه زوجهوا  -2
 لها.

 تتبع  الزوجة اسلوب االحترام ازات  مواجهة العنف الجنسً الذي ٌتبعه  زوجها لها. -3

 لن تترك الزوجة المنزل عندما تتعرض للعنف من قبل زوجها. -4

 

 الثانًالمبحث 
 دراسات سابقة 

 دراسة عراقٌة -أ
 ( 9 العزاوي  مهدي   اشكالٌة العنف الموجه ضد النسات (( للدكتور سامً  9الدراسة األول: - أ

تمثوول هووذه الدراسووة المحووور االول الخووات بووالمرأة موون محوواور كتوواب محاضوورات الموسووم الثقووافً االول 
الباحث ان ٌسولط  الضووت علوى مظواهر العنوف  ، وقد حاول2116لمركز ابحاث الطفولة واألمومة لسنة 

الموجه ضد المرأة،والذي ٌعوود فوً جوذوره  التارٌخٌوة الوى نشولة الملكٌوة الخاصوة فوً ظول سوٌادة النظوام 
األبوي   البطرٌاركً ( الذي خول الرجل حف السلطة المطلقة الخضاع المراة بالقوة واإلكراه. وٌستشهد 

التً اجرٌت فوً مختلوف انحوات العوالم تبوٌن تعورض النسوات للعنوف،  الباحث بعد ذلك بجملة من الدراسات
% مونهن ٌقعون ضوحٌة تعرضوهن 51% من ضحاٌا العنف مون النسوات، وان 95ففً فرنسا مثالً تبٌن ان 

% موون الرجووال ٌمارسووون العنووف ضوود  زوجوواتهم، وفووً الهنوود 6للعنووف موون قبوول أزواجهوون ، وفووً كنوودا 
المسوجلة لودى الشورطة  % مون الجورائم71للعنوف، وفوً بٌورو  نسات ٌقعن ضحٌة 11%من النسات من 8

اكبور  ةهً لنسات تعرضن للضرب من أزواجهن، وغالباً ما تتعرض النسات فً المجتمعات الرٌفٌوة  بنسوب
من العنف فً المجتمعات المتحضرة .وتطرف الباحث الى مظواهر العنوف، كوالعنف الصوحً المتمثول فوً 

المناسووبة لهووا، والعنووف اللفظووً مثوول شووتم  الموورأة و إحراجهووا إمووام  حرمووان المووراة موون الظووروف الصووحٌة
اآلخرٌن ونعتها بللفاظ بذٌئة، والعنف االجتماعً  المتمثل فً حرمانهوا مون ممارسوة حقوقهوا االجتماعٌوة 
والشخصووٌة فووً العموول والتعلووٌم وزٌووارة االهوول واالقووارب والعنووف الجسوودي الووذي ٌووتم باسووتخدام االٌوودي 

                                                 
 . 25، ص 2002انبهقاء ،  انؼواودة، ايم ضانى ، انؼُف ضذ انسوجت فٌ انًجتًغ االردٌَ، جايؼت 3
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  .5، انؼذد  3انتَر، يصطفي، اتجاهاث جرائى انؼُف فٌ انًجتًغ انؼربٌ، انًجهت انؼربَت نهذراضاث االيَُت، يجهذ 

 .38، ص1994انؼًر ، يؼٍ خهَم ) د (، ػهى اجتًاع االضرة ، دار انشروق، ػًاٌ ،   5

 .120،ص1986، يكتبت نبُاٌ ، بَروث،  انبذوً، احًذ زكٌ ) د (، يؼجى انؼهوو االجتًاػَت 6

 .26انؼواودة، ايم ضانى ، انؼُف ضذ انسوجت فٌ انًجتًغ االردٌَ ، يصذر ضابك، ص 7

 .56، ص1997ػبذ انوهاب ، نَهي ، انؼُف انؼائهٌ ، دار انًذى ، بَروث،   8

انثقززافٌ االول نًركززس اب ززاو انطفونززت وااليويززت ، نطززُت انؼززساوً ، ضززايٌ ي ززذً) د( ، انُطززاء وانؼُززف ج اعززكاالث يجتًؼَززت، ي اضززراث انًوضززى  9

 27، ص2006
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والركول. والعنوف الجنسوً المتمثول بسووت معاملتهوا جنسوٌاً. واخٌوراً بوٌن الباحوث ظواهرة  واالرجل كالودفع
 العنف ضد المراة كمشكلة اجتماعٌة تختلف من مجتمع الى اخر من حٌث الشكل واالسلوب والدافع .

 

 الدراسة الثانٌة :
  (1  دراسة عربٌة    العنف ضد الزوجة فً المجتمع األردنً(( -ب
 

 ثة من خالل دراستها الى جملة نقاط أهمها :توصلت الباح
 
تعانً الزوجات فً المجتمع االردنً من العنف االجتماعً. الذي ٌعد من اكثر انواع العنف انتشواراً . -1

 ثم ٌلٌه العنف اللفظً فالصحً والجسدي ثم الجنسً.
 ٌعد الزواج المبكر من اخطر اشكال العنف ضد المرأة .-2
 لبدوي اكثر منه فً المجتمع الرٌفً وٌقل فً المجتمع الحضري .العنف فً المجتمع ا-3
 ارتفاع المستوى التعلٌمً للزوج ٌجنب السلوكٌات العنٌفة .-4
 تعانً المراة من العنف فً مراحلها العمرٌة  كافة .-5
 ربات البٌوت ٌتعرضن للعنف اكثر من الموظفات .-6
 وجود العنف فً جمٌع طبقات المجتمع . -7
 رس االزواج العنف بغض النظر عن المهنة التً ٌزاولونها .ٌما -8
 

 المبحث الثالث : النظرٌات االجتماعٌة المفسرة للعنف االجتماعً .
 

تعد النظرٌات االجتماعٌة اكثر النظرٌات تفسوٌراً لظواهرة العنوف، الرتبواط العنوف بعوامول اجتماعٌوة 
 تتحكم فٌه، ومن هذه النظرٌات:

 

 الوظٌفٌة : النظرٌة البنائٌة-أ
ترى هذه النظرٌة  ان المجتمع ٌتكون من أجزات مختلفة إال أنها مرتبطة، ولكل جزت وظائف مختلفوة 

والوظائف التً ٌادٌها المجتمع انما تشوبع حاجوات  (2 ورغم االختالف فان هنالك درجة من التكامل بٌنها
ن اإلفوراد وعون واجبوات كول فورد اإلفراد المنتموٌن لوه، وهنالوك نظوام قٌموً مسواول عون تقسوٌم العمول بوٌ

. وتعترف النظرٌة بوجود تفاوت بٌن الناس فً الحقوف والواجبات، وعلى ذلوك فنظوام التودرج (3 وحقوقه
 ولتطبٌف النظرٌة على موضوع الدراسة نجد  (4 ًً  ٌسهم فً تلدٌة المجتمع لوظائفه بوصفه نسقا

________________________________ 
 .   22، العنف ضد الزوجة فً المجتمع االردنً ، مصدر سابف ، ت العواودة ، امل سالم -1
 .  313، ت 1983النوري ، قٌس  د( والحسنً ، عبد المنعم  د( ، النظرٌات االجتماعٌة ، جامعة بغداد ،  -2

 .   93، ت 1982الحسن ، احسان محمد  د( ، النظرٌات االجتماعٌة المعاصرة ، دار االفاف الجدٌدة ، بٌروت ،  -3

 .  187سن ، احسان محمد  د( ، النظرٌات االجتماعٌة المعاصرة ، مصدر سابف ، تالح -4
 

ان اخووتالف دور الموورأة عوون الرجوول أموور وظٌفووً ٌحووافظ علووى النظووام الووداخلً ل سوورة ولووو حصوول 
الزوجٌن على نفس المكانة والمنزلة لحصول خلول فوً بنوات النسوف،لذا  ٌعود انخفواض مكانوة الزوجوة اموراً 

 افظ على بنات األسرة .اٌجابٌاً ٌح
 

 النظرٌة الصراعٌة :-ب
توووامن الصوووراعٌة بوووان الحٌووواة االجتماعٌوووة، هوووً حٌووواة ٌتفاعووول خاللهوووا االفوووراد والجماعوووات 

وٌحدث الصراع بٌنهم فوً التمتوع  (1)والمجتمعات، واثنات التفاعل ٌحدث الصراع بٌن االطراف المتفاعلة
المناصووب اإلدارٌووة وامووتالك الحٌوواة والشوورف والسوومعة  بووالقوة والنفوووذ والسووٌطرة علووى الملكٌووة وإشووغال

وٌترك الصراع اثار اٌجابٌة او سلبٌة فً طبٌعوة البنوات، فهوو ٌزعوزع االسوتقرار كموا ٌسواهم  (2  والشهرة
فوً اسووتمرار الجماعووات االجتماعٌوة ، وفووً توظٌووف النظرٌووة علوى موضوووع الدراسووة نجود انووه فووً حالووة 
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لجوئهموا الوى حول الصوراعات دون اللجووت الوى الطوالف، فاألسورة هنوا تكرار المشاجرات بٌن الزوجٌن و
تستمر دون ان تتعرض لالنهٌار، لكن ما ٌترتب علوى الصوراع بالنسوبة للوزوج والزوجوة واألطفوال ٌبقوى 
على حساب تحمل احد الزوجٌن  من اجل  إحداث توافف بٌن وجهتً النظر، فولذا تحملوت الزوجوة عوبت 

ون الصراع هنا سلبٌاً للمرأة واٌجابٌاً ل سرة، وغالباً ما تكون المرأة و األطفال زوجها ، ودفعت الثمن ٌك
 هما الضحاٌا، وٌبقى الزوج هو السٌد دائماً.

 

 نظرٌة التبادل االجتماعً : -جـ
تامن هذه النظرٌة بلن الحٌواة االجتماعٌوة هوً عملٌوة تفاعلٌوة تبادلٌوة بمعنوى ان اطوراف التفاعول 

فكل طرف من اطراف التفاعول ال ٌعطوً للطورف االخور فقوط بول ٌلخوذ ( 3  البعض تلخذ وتعطً لبعضها
واذا موا طبقنوا النظرٌوة علوى موضووع بحثنوا  نجود ان ( 4  منه، واالخذ والعطات ٌحقف اسوتمرارٌة العالقوة

 نظرٌة  التبادل تنظر الى مثل هذه العالقة بمنظار التوازن وعدم التوازن بٌن مردودات وتكوالٌف العالقوة
بٌن الزوجٌن ، فاذا كانت متساوٌة فان العالقة بٌنهما تقوى وتستمر واذا  كان العكس فوان العالقوة تتقطوع 
او تعكور ، فوواذا كوان الووزوج ٌلخووذمن العالقوة مووع زوجتووه اكثور ممووا ٌعطوً لهووا فووان العالقوة بٌنهمووا سوووف 

 تضعف او تنقطع او ربما تنتهً بالطالف او االنفصال .
 

 دراسة المٌدانٌةالباب الثانً : ال
 المبحث الرابع: منهجٌة البحث

 منهج البحث : - أ
اعتمد الباحث على منهج المسا االجتماعً عن طرٌقة العٌنوة الوذي ٌعتمود علوى طرٌقوة جموع المعلوموات 

 من خالل استمارة االستبٌان .
 

 مجاالت البحث :-ب
 الً مكانٌاً للدراسة .المجال المكانً : تم تحدٌد مدٌنة بعقوبة و المقدادٌة  وضواحٌها مجا -1
الن المدٌنتٌن  1/7/2117لغاٌة  1/3/2117المجال الزمنً : تم تحدٌد فترة جمع المعلومات من  -2

 قرٌبة على مكان سكن وعمل الباحث .

 
 

_________________________________ 
 .  187_  الحسن ، احسان محمد  د( ، النظرٌات االجتماعٌة المعاصرة ، مصدر سابف ، ت1
 .  382، ت 1983تٌماشٌف ، نٌقوال ، نظرٌة علم االجتماع ، القاهرة ، دار النمعارف ، -2
 .  187الحسن احسان محمد  د( ، النظرٌات االجتماعٌة المعاصرة ، مصدر سابف ، ت  -3
 .  382، ت 1983تٌماشٌف ، نٌقوال ، نظرٌة علم االجتماع ، القاهرة ، دار المعارف ،  -4
 
 

 لبحث :صعوبات ا -جـ
لووم ٌووتمكن الباحووث موون الحصووول علووى المعلومووات والمصووادر الكافٌووة بسووبب األوضوواع األمنٌووة  -1

 الصعبة والمتدهور فً منطقة الدراسة.
 ظروف النقل الصعبة بٌن منطقة وأخرى . -2

 بعد المسافة بٌن مناطف البحث ومحل إقامة الباحث . -3
 

 اختٌار العٌنة : -د
     للواتً تعرضن للعنف من قبل أزواجهن لذا تم اختٌار عٌنوة مون البحث هو دراسة مٌدانٌة للزوجات ا

( زوجة واقتصر البحث على النسات المتزوجات وكانت العٌنة المختارة عشوائٌاً ألنها  تكفول إعطوات  51
 جمٌع النسات نفس فرت االختٌار .
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 هـ طرٌقة جمع المعلومات :
ستبٌان وهً تظم أسئلة تدون اإلجابات علٌها مون قبول اعتمد الباحث فً جمع المعلومات على استمارة اال

 الباحث عن طرٌف إلقات أسئلة على الشخت المراد الحصول على إجابات منه علٌها  .
 

 المبحث الخامس : ظروف البحث
 

 التركٌب العمري لعٌنة الدراسة : -أ
               ( هووً أعلووى نسووبة موون األعمووار، وهووً  34 -31( ان الفئووة العمرٌووة موون    1تبووٌن موون الجوودول رقووم   

          % ، وبلغت نسبة الفئة العمرٌوة مون 21(بنسبة    29 – 25% (تلتها الفئة العمرٌة من   28  
-21              الفئة العمرٌة % (، تلتها 12(بنسبة    44-41% ( تلتها الفئة من   16   (  39 -35
 -45            %( تلتهوا الفئوة العمرٌوة 8( بنسوبة  19-15% (، تلتها الفئوة العمرٌوة  11(بنسبة    24
( فوً حوٌن   34-31% (، وقد تبٌن إن غالبٌة الزوجات وقعون فوً الفئوة العمرٌوة مون   6   ( بنسبة 49

 (. 49 -45كانت اقل فئة عمرٌة  
 

 ( ٌبٌن التركٌب العمري لعٌنة الدراسة :1جدول رقم )
 

 النسبة العدد فئات العمر

15-19 4 8 

21-24 5 11 

25-29 11 21 

31-34 14 28 

35-39 8 16 

41-44 6 12 

45-49 3 6 

 %111 51 المجموع

 
 
 
 
 

 عمر الزوجات وقت الزواج :-ب
%( . 34( بنسبة    25-21عمرٌة   أما عمر الزوجات وقت الزواج، فقد تركزت أعلى نسبة فً الفئة ال

%(، وهذا ٌاكد وجود ظاهرة الزواج المبكور فوً 21وان نسبة من تزوجن دون السن القانونٌة للزواج   
      ( وبلغووت نسووبتها فووً عٌنووة الدراسووة  25-21منطقووة الدراسووة، مووع أن العموور المناسووب للووزواج هووو  

(.وتعود ظواهرة الوزواج المتولخر حاضورة بوٌن  %22(  31-25% (وبلغت نسبة الفئة العمرٌة من   34
%( .وهً نسوبة مرتفعوة، 6(   35-31عٌنة الدراسة اذ بلغت نسبة من تزوجن فً الفئة العمرٌة    أفراد

 2% ( ، وكما موضا فً بٌانات الجدول رقوم   8فلكثر( هً    35       من تزوجن فً الفئة العمرٌة 
:) 
 
 

 زواج لعٌنة البحث :( ٌبٌن العمر وقت ال 2جدول رقم )
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 النسبة العدد العمر وقت الزواج األول

 21 11 15اقل من 

15-21 5 11 

21-25 17 34 

25-31 11 22 

31-35 3 6 

 8 4 فلكثر -35

 %111 51 المجموع

 

 المستوى التعلٌمً لعٌنة الدراسة : -جـ
فوً مرحلتووً المعهوود  (، ان المسووتوى التعلٌموً للزوجووات تركووز3تبوٌن موون بٌانووات الجودول رقووم  

          % ( للكلٌة تلتهما المرحلة االبتدائٌوة بنسوبة 26% (للمعهد و  31والكلٌة بنسب متقاربة وهً   
% ( تلتهوووا مرحلوووة 8% ( ثوووم الزوجوووات األمٌوووات بنسوووبة  14% ( ثوووم المرحلوووة اإلعدادٌوووة بنسوووبة   12

 %(.4ماجستٌر بنسبة  %( واخٌراً الزوجات الحاصالت على شهادة ال6المتوسطة بنسبة  
نسووتنتج موون هووذا الجوودول وجووود تنوووع فووً المسووتوٌات التعلٌمٌووة لوودى الزوجووات وهووذا ٌوودل علووى  

 انتشار التعلٌم فً منطقة الدراسة بسبب كثرة المدارس فٌها .
 

 ( ٌبٌن المستوى التعلٌمً للزوجات3جدول رقم )
 

 النسبة العدد المستوى التعلٌمً

 8 4 األمٌة

 12 6 االبتدائٌة

 6 3 المتوسطة

 14 7 اإلعدادٌة

 31 15 المعهد

 26 13 الكلٌة

 4 2 الماجستٌر

 %111 51 المجموع

 

 الدخل الشهري -د
(  199-151% ( كانوت للفئوة مون   26( أن أعلى نسوبة دخول  4ٌتبن من بٌانات الجدول رقم  

ه الوودخول ماشوور علووى (، ووجووود هووذ 499-451% ( كانووت للفئووة  2الووف دٌنووار ، واقوول نسووبة دخوول  
 االستقاللٌة االقتصادٌة ألفراد عٌنة الدراسة .

 
 ( ٌبٌن الدخل الشهري للزوجات4جدول رقم )

 

 النسبة العدد الدخل الشهري

111-149 2 4 

151-199 12 24 

211-249 9 18 

251-299 8 16 

311-349 7 14 
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351-399 5 11 

411-449 3 6 

451-499 4 8 

 %111 51 المجموع

 
 

 المهنة : -هـ
%(، وان 36( ان نسبة من ٌعملن ربات بٌوت فً عٌنة الدراسة كانت  5تبٌن من الجدول رقم  

 %(.64نسبة من ٌعملن موظفات فً قطاعات عامة وخاصة  كانت  
 ( ٌبٌن مهنة الزوجة5جدول رقم ) 

 النسبة العدد المهنة

 36 18 ربة بٌت

 64 32 موظفة

 %111 51 المجموع

 

 حث السادس : أسالٌب مواجهة المرأة للعنف االجتماعً داخل االسرةالمب
 

أوال: األسالٌب التً تتبعها الزوجة لمواجهة العنف االجتماعً ازاء عدم سماح زوجها لها 
 بالقٌام  بالسلوكٌات التالٌة :

 
 زٌارة االقارب واالصدقاء :-1

ٌطعن ازواجهن فً عدم قٌامهن بهذا  (ان نسبة الزوجات اللواتً 6تبٌن من بٌانات الجدول رقم  
%(. ونسوبة الزوجوات اللوواتً ٌحتورمن ارات ازواجهون بعودم القٌوام بهوذا السولوك كانوت 9السلوك كانوت  

%( ونسوبة 17%(، ونسبة الزوجات اللواتً ٌناقشن ازواجهن فً عدم قٌامهن بهوذا السولوك كانوت  24 
 بهوووووووووذا السوووووووولوك كانوووووووووت الزوجووووووووات اللوووووووووواتً ال ٌحتوووووووورمن ازواجهووووووووون فووووووووً عووووووووودم قٌامووووووووه 

 17.)% 
 

 

 االختالط بالجنس االخر :-2
(، ان نسبة الزوجات اللواتً ٌطعن ازواجهن بعدم القٌام بهذا السولوك 6تبٌن من بٌانات الجدول  

%(، 35%(، ونسبة الزوجوات اللوواتً ٌحتورمن ازواجهون بعودم قٌوامهن بهوذا السولوك كانوت  33كانت  
 %(.6زواجهن على عدم القٌام بهذا السلوك كانت  ونسبة الزوجات اللواتً ٌناقشن ا

 

 العمل خارج البٌت:-3
(، تبوٌن ان نسوبة الزوجوات اللوواتً ٌطعون أزواجهون فوً عودم سوماحه لهون بالعمول 6من بٌانات الجدول  

%(، ونسوبة الزوجوات اللوواتً ٌحتورمن أزواجهون فوً عودم سوماحه لهون بالعمول 9خارج المنوزل كانوت  
%(، ونسبة الزوجات اللواتً ٌناقشن أزواجهن فً عدم سماحه لهن بالعمل خارج 3خارج المنزل كانت  

 %(.28المنزل كانت  
 

 إبداء الرأي:-4
( ان نسبة الزوجات اللواتً ٌطعن أزواجهن فوً عودم سوماحه لهون بءبودات 6تبٌن من جدول رقم  

هن بابودات الوراي كانوت %(، ونسبة الزوجات اللواتً ٌحترمن ازواجهن فً عدم سماحه ل6الرأي كانت  
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%(، ونسوووبة الزوجوووات اللوووواتً ٌناقشووون ازواجهووون فوووً عووودم سوووماحه لهووون بءبووودات الوووراي كانوووت 18 
 %(.33%(ونسبة الزوجات اللواتً ال ٌحترمن ازواجهن بعدم سماحه لهن بابدات الراي كانت  22 
 

 اختٌار المالبس-5
ً ٌطعون ازواجهون فوً عودم سوماحه ( تبوٌن ان نسوبة الزوجوات  اللووات6من بٌانات الجدول رقم  

%( ، ونسبة الزوجات اللواتً ٌحترمن ازواجهن على عدم سوماحه لهون 28لهن باختٌار المالبس كانت  
%(، ونسبة الزوجوات 11%(، ونسبة الزوجات اللواتً ٌناقشن ازواجهن فً هذا االمر  كانت  5كانت  

 %(.51اللواتً ال ٌحترمن ازواجهن على هذا االمر كانت   
 

 ممارسة الهواٌات : -6
( ان نسووبة الزوجووات اللووواتً ٌطعوون ازواجهوون علووى عوودم سووماحه لهوون 6تبووٌن موون الجوودول رقووم  

%(، ونسووبة الزوجووات اللووواتً ٌحتورمن ازواجهوون علووى هووذا االموور كانووت 15بممارسوة الهواٌووات كانووت  
 %(، 16%(، ونسبة الزوجات اللواتً ٌناقشن ازواجهن على هذا االمر كانت  15 
 

( ٌبٌن االسالٌب التً تواجهها الزوجة لمواجهة العنف االجتماعً ازاء عدم سماح 6جدول رقم )
 زوجها لها بالقٌام بالسلوكٌات التالٌة :

 االسالٌب ت
 

 السلوكٌات

عدم احترام  مناقشته احترام راٌه طاعته
 راٌه

 المجموع

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 11 34 11 1 11 13 24 11 9 3 رب واالصدقاءزٌارة االقا 1

 22 41   6 5 35 25 33 11 االختالط بالجنس االخر 2

 14 21   21 22 3 2 9 3 العمل خارج المنزل 3

 11 34 33 2 22 11 11 13 6 2 ابداء الراي 4

 13 25 55 3 11 9 5 4 21 9 اختٌار المالبس 5

 15 29   16 13 15 11 15 5 ممارسة الهواٌات 6

155 12 %155 33 المجموع 
% 

19 155% 6 155
% 

195 155% 

 

ثانٌاً : االسالٌب التً تتبعها الزوجة لمواجهة العنف الصححً إزاء عحدم سحماح زوجهحا لهحا 
 بالقٌام بالسلوكٌات التالٌة:

 

 الذهاب الى الطبٌب:-1
لهون بالوذهاب  ( ان نسبة الزوجات اللواتً ٌطعن ازواجهن فً عدم سوماحه7اتضا من الجدول  

%(. 59%(. ونسبة الزوجات اللواتً ٌحترمن ازواجهن على هذا االمور كانوت   31الى الطبٌب كانت  
%(، ونسووبة الزوجووات 55ونسووبة الزوجووات اللووواتً ٌناقشوون االموور مووع ازواجهوون فووً هووذا االموور كانووت  

 %(.41اللواتً ال ٌحترمن ازواجهن فً هذا االمر كانت  
 

 مل :اخذ وسائل منع الح-2
( ان نسوبة الزوجوات اللوواتً ٌطعون ازواجهون فوً عودم سوماحه لهون باخوذ 7اتضا من الجودول  
    %(. ونسبة الزوجات اللواتً ٌحترمن ازواجهن على هذا االمور كانوت 69وسائل منع الحمل  كانت  

%(، ونسووبة الزوجووات 45%(. ونسووبة الزوجووات اللووواتً ٌناقشوون ازواجهوون فووً هووذا االموور كانووت  41
 %(.61لواتً ال ٌحترمن ازواجهن فً هذا االمر كانت  ال
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( ٌبٌن االسالٌب التً تواجهها الزوجة لمواجهة العنف الصحً ازاء عدم سماح زوجها 1جدول رقم )
 فً لها بالسلوكٌات التالٌة:

 االسالٌب ت
 

 السلوكٌات

عدم احترام  مناقشته احترام راٌه طاعته
 راٌه

 المجموع

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 49 41 41 2 55 21 59 17 31 8 الذهاب الى الطبٌب 1

 51 51 61 3 45 17 41 12 69 18 اخذ وسائل منع الحمل 2

 111 98 111 5 111 38 111 29 111 26 المجموع 

 

ثالثاً: االسالٌب التً تتبعها الزوجة لمواجهحة العنحف الجنسحً ازاء عحدم سحماح زوجهحا لهحا 
 ٌام بالسلوكٌات التالٌة:بالق

 
 عدم مراعاته الرغبة الجنسٌة عند الزوجة :-1

( إن نسوبة الزوجوات اللوواتً ٌطعون أزواجهون فوً عودم مراعاتوه 8تبٌن من بٌانات الجدول رقم  
%(، ونسبة الزوجات اللواتً ٌحترمن أزواجهن فً عدم مراعاته لرغبتها الجنسٌة 21لرغبتها الجنسٌة  

ة الزوجووات اللووواتً ٌناقشوون أزواجهوون فووً عوودم مراعاتووه لوورغبتهن الجنسووٌة كانووت  %(، ونسووب14كانووت  
 %(.25%(، ونسبة الزوجات اللواتً ال ٌحترمن أزواجهن على عدم مراعاته لرغبتهن الجنسٌة  15 
 

 األسالٌب الجنسٌة المنحرفة والشاذة مع الزوجة :-2
تً ٌحتورمن أزواجهون علوى أسوالٌبه %(نسبة الزوجوات اللووا27( تبٌن إن  8من بٌانات الجدول 

%( نسوووبة الزوجوووات الللوووواتً ٌحتووورمن ازواجهووون علوووى قٌاموووه  بهوووذا 29الجنسوووٌة الشووواذة معهووون، وان  
      %( نسبة الزوجات اللواتً ٌناقشن أزواجهن فً استخدامه أسالٌب جنسٌة شواذة و26السلوك،وان   

 % ( ال ٌحترمن أزواجهن على هذا السلوك .19
 
 

 إلى الزوجة كموضوع جنسً فقط :النظر -3
%(موون الزوجووات  ٌطعوون أزواجهوون  علووى هووذا 23( إن نسووبة 8تبووٌن موون بٌانووات الجوودول رقووم  

% (مون الزوجوات 32%( من الزوجات ٌحترمن أزواجهن الذٌن ٌقومون بهذا السولوك و  21السلوك،و 
 قٌامه بهذا السلوك .% (ال ٌحترمن أزواجهن على 35ٌناقشن أزواجهن على قٌامه بهذا السلوك و  

 
 
 

 المعاملة الجنسٌة بالضرب واالهانة :-4
( تبٌن ان نسبة الزوجات اللواتً ٌطعن ازواجهن على قٌاموه بهوذا السولوك 8من بٌانات الجدول  

%(،ونسوبة 27%(، ونسبة الزوجات اللواتً ٌناقشن ازواجهن على قٌامه بهذا السلوك كانوت  31كانت  
%( ، ونسبة الزوجات اللواتً ال ٌحترمن 36زواجهن على قٌامه بهذا السلوك  الزواجات اللواتً ٌطعن ا

 %(.21ازواجهن على قٌامه بهذا السلوك كانت  
 

( ٌبٌن األسالٌب التً تتبعها الزوجة لمواجهة العنف الجنسً ازاء عدم سماح زوجها  1جدول رقم ) 
 لها بالقٌام بالسلوكٌات التالٌة:

 األسالٌب ت
 

 السلوكٌات

عدم احترام  مناقشته احترام راٌة طاعته
 رأٌه

 المجموع

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
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عدم مراعاته لرغبتك  1
 الجنسٌة

8 21 4 14 5 15 12 25 29 19 

اسالٌبه معك منحرفة  2
 وشاذة

11 27 8 29 9 26 9 19 37 25 

ٌنظر لك كموضوع  3
 جنسً فقط

9 23 6 21 11 32 17 35 43 29 

ٌعاملك بالضرب  4
 واالهانة

12 31 11 36 9 27 11 21 41 27 

 111 151 111 48 111 34 111 28 111 41 المجموع 

 

 المبحث السابع : االسباب التً تدفع الزوجة لعدم ترك المنزل عند تعرضها للعنف:
 

سوبب فوً %(ال ٌتركنوه، وٌرجوع ال41%(فقط مون افوراد العٌنوة ٌتوركن المنوزل وان  9تبٌن ان  
% (، امووا موون ٌخشووى 3عوودم توورك الزوجووة للمنووزل الووى ان اهلهووا ال ٌتفهمووون وضووعها وبلغووت النسووبة   

%(، كمووا ان خوفهووا موون كووالم النوواس ٌجعلهووا غٌوور قووادرة علووى توورك منزلهووا، 14الطووالف فكانووت النسووبة  
%(، 21  %(، وبلغت نسبة الزوجوات اللوواتً ٌخفون علوى اطفوالهن مون تورك المنوزل17وكانت النسبة  

%(ونسووبة الزوجووات اللووواتً ٌعتموودن علووى 21كمووا ان حووب الزوجووة لزوجهووا ٌجعلهووا تصووبر وقوود بلغووت  
 %(.16%(، ونسبة الزوجات اللواتً ٌعتقدن بان الزوج قد ٌتغٌر  11ازواجهن اقتصادٌاً  

 
 
 
 
 

 قبل زوجها:( ٌبٌن األسباب التً تدفع الزوجة لعدم ترك المنزل عندما تتعرض للعنف من 9جدول رقم )
 المجموع كال نعم االسباب ت

 % عدد % عدد % عدد

 13 23 26 25 3 3 اهلً ال ٌتفهمون وضعً 1

 16 21 11 14 14 14 خوفاً من الطالق 2

 15 21 12 9 11 11 خوفاً من كالم الناس 3

 15 26 1 5 25 21 خوفاً على  اطفالً 4

 13 24 4 3 25 21 حبً لزوجً 5

 13 24 11 14 15 15 ادٌاً على زوجًاعتمادي اقتص 6

 15 21 15 11 16 16 اعتقادي بانه قد ٌتغٌر 1

 155 119 155 16 155 153 المجموع 

 
 
 
 
 

 المبحث الثامن :
 النتائج والتوصٌات

 النتائج :-ا
تبووٌن ان نسووبة عالٌوووة موون الزوجوووات ٌوووافقن ازواجهوون ازات عووودم سووماحه لهووون بالقٌووام بالسووولوكٌات  -1

 ة وٌتبعن اسلوب الرضا والقبول .االجتماعٌ
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نسووبة عالٌووة موون الزوجووات ٌحتوورمن ازواجهوون علووى عوودم سووماحه لهوون بممارسووة السوولوكٌات المتعلقووة  -2
 بالجانب الصحً وٌتبعن اسالٌب القبول وعدم ابدات أي معارضة .

طووة نسووبة عالٌووة موون الزوجووات ٌوووافقن ازواجهوون علووى عوودم سووماحه لهوون بممارسووة السوولوكٌات المرتب -3
 بالجانب الجنسً وٌتبعن اسالٌب الرضا مقابل العنف الجنسً .

تبٌن من بٌانات الدراسة ان نسبة عالٌة من الزوجات ٌفضلن عدم ترك المنزل رغم تعرضهن للعنوف   -4
السباب اجتماعٌة تتعلف بعدم تفهم اهلها الوضاعها او خوفاً من الطالف وكالم الناس وخوفاً على اطفالها 

 ها او اعتمادها اقتصادٌاً على زوجها واعتقادها بانه قد ٌتغٌر.وحبها لزوج

 
 

 التوصٌات : -ب
 اجرات دراسات تبحث اثر العنف االسري وانعكاساته على االطفال . -1
 رفض العنف ضد الزوجة بكل اشكاله . -2

 الوعً بحقوف المراة وعدم  قهرها اجتماعٌاً. -3

 رعاٌة الزوجات اللواتً ٌتعرضن للعنف. -4

 زواج وزٌادة الوعً بخطورة ظاهرة الزواج المبكر .رفع سن ال -5
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