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شكر وتقدير
ب أو ِّز ْعنِّي أ َ ْن أ َ ْ
ص ِّلحْ ِّلي
علَ َّي َو َ
شك َُر نِّ ْع َمت َكَ الَّتِّي أ َ ْن َع ْمتَ َ
صا ِّل ًحا ت َ ْرضَا ُه َوأ َ ْ
َي َوأ َ ْن أ َ ْع َم َل َ
﴿ر ِّ
علَى َوا ِّلد َّ
س ِّل ِّمينَ ﴾ (األحقاف.)15 :
فِّي ذُ ِّريَّتِّي إِّنِّي تُبْتُ إِّلَ ْيكَ َوإِّنِّي ِّمنَ ا ْل ُم ْ
اللهم لة الحمةد حمةداً كيية اًر طيبةاً مباركةاً فيةه ،مةلء السةموات ومةلء األرض ،ومةلء مةا شة ت مةن شةيء
بعد ،أهل اليناء والمجد ،والصالة والسالم على معلم البشرية وهادي اإلنسانية وعلةى آلةه وصةحبة ،ومةن
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
الشكر أوالً هلل عز وجل الذي أنار لي الدرب ،وفتح لةي أبةواب العلةم وأمةدني بالصةبر واإلرادة ،يةم أتوجةه
بالشكر والعرفان إلى أستاذي ومشةرفي الفاضةل األسةتاذ الةدكتور بسةام بنةات ،الةذي لةه الفضةل -بعةد هللا
تعةةالى -علةةى المتابعةةة للد ارسةةة من ةذ كةةان الموضةةون عنوان ةاً وفك ةرة إلةةى أن صةةار رسةةالة وبحي ةاً ،وعلةةى
التحليل اإلحصا ي ،فله كل االحترام والتقدير.
الشكر الجزيل إلى معهد التنمية المستدامة في جامعة القدس ،وعلى رأسه الدكتور عزمي األطرش .كما
الد ارسةةة مةةن أعضةةاء لجنةةة التحكةةيم ،الةةدكتور
أتوجةةه بالشةةكر الجزيةةل إلةةى كةةل مةةن سةةاهم فةةي إنجةةاه هةةذه ّ

حس ةةن يحي ةةى ،د .خالةةةد كتل ةةو ،د .كم ةةال سة ةةالمة ،د .ص ةةبحي الب ةةدوي ،د .ارت ةةب أب ةةو رحم ةةة ،د .عمة ةةر

الريمةةاوي ،د .فةةدو اللبةةدي ،د .يأسةةر سةةالمة ،الةةذين قةةاموا بتحكةةيم أداء الد ارسةةة ،ممةةا أد إلةةى االرتقةةاء
بمصةةداقيتها .وأتقةةدم بالشةةكر الجزيةةل إلةةى لجنةةة مناقشةةة الرسةةالة المةةوقرة مةةن الةةدكتور بسةةام بنةةات ر يسةاً،
والدكتور إبراهيم عوض ممتحناً داخلياً ،واألستاذ الدكتور ذياب عيوش ممتحناً خارجياً.
وأشكر األخوة واألخوات في محافظة أريحا واألغوار ودا رة الصحة ومركز الشرطة والبيت اآلمن ،علةى
ما قدموه من معلومات وبيانات ،واني لشاكرة كل من ساعدني في توزيع االستبانات ،وكل من ساعدني
في إنجاز هذه الدراسة .والى كل من كان سبباً في تعليمي وتوجيهي ومساعدتي .وال يفوتني أن أتوجه
بالشكر لكل من ساهم معي من قريب أو بعيد في إنجاز هذه الدراسة.
شك ار لكم جميعاً.
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مصطلحات الدراسة
الدراسة في موضون العنةف الموجةه ضةد المةرأة فةي محافظةة أريحةا واألغةوار مةن وجهةة نظةر
تبحث هذه ّ
الد ارس ةةة ،وله ةةذه المف ةةاهيم والمص ةةطلحات
المة ةرأة المعنف ةةة ،وق ةةد وردت مف ةةاهيم ومص ةةطلحات تخ ةةدم ه ةةذه ّ
تعريفات نظرية وأخر إج ار ية ،وقد تم اعتماد التعريفات التالية:
العنف ضد النساء :أي فعةل عنيةف قةا م علةى أسةاس الجةنس ،يةنجم عنةه أو يحتمةل أن يةنجم عنةه أذ
أو معاناة جسمية أو جنسية أو نفسية للمرأة ،بمةا فةي ذلة التهديةد بةاقتراث ميةل هةذا الفعةل
أو اإلكراه أو الحرمان التعسفي من الحريةة ،سواء أوقةع ذلة فةي الحيةاة العامةة أو الخاصةة
( The International Declaration on the Elimination of Discrimination against
Women, 1993; The United Nations Fourth World Conference on Women,

.)1995
المرأة المعنفة :المرأة التي وقع عليهةا أذ

أو معانةاة جسةدية أو نفسةية أو جنسةية ( The International

Declaration on the Elimination of Discrimination against Women, 1993; The

 .)United Nations Fourth World Conference on Women, 1995وتعرفه عبةد الوهةاب
بأنه :أحد أنماط السلو العدواني الةذي ينةت عةن وجةود عالقةات غيةر متكاف ةة بةين المةرأة
والرجل داخل األسرة وفًقا لمةا يمليةه النظةام االجتمةاعي السةا د فةي المجتمةع (عبةد الوهةاب،
.)2002
العنــف ضــد الزوجــة :بأنةةه تل ة األفعةةال التةةي تتضةةمن عنف ةاً جسةةدياً ضةةا اًر موجه ةاً نحةةو النسةةاء بوسةةاطة
أزواجهن ويشمل اإليذاء الجنسي واالغتصاب الزوجي (حلمي.)27 :2000 ،
ومةن خةالل مراجعةة التعريفةةات السةابقة توصةلت الباحيةةة إلةى التعريةف اآلتةي للعنةةف ضةد المةرأة :هةةو أي
سلو يصدر في إطار العالقة الزوجيةة بةين الرجةل والمةرأة ،يسةبب ضةر اًر أو آالمةاً جسةدية أو نفسةية أو
جنسية أو اقتصادية للزوجة.
ج

المرأة الفلسطينية :النساء المتزوجات في محافظة أريحا واألغوار.
محافظـة أريحـا واألغـوار :تقةع محافظةة أريحةا واألغةوار فةي الطةرث الغربةي لغةور األردن أو مةا يعةرث
بغور أريحا ،كانت محافظة أريحا واألغوار البوابة الشرقية لفلسطين ،وتنخفض عن سطح
البحةر نحةو  276م ،ويعتبةر الخبةراء األيريةون أن محافظةة أريحةا واألغةوار هةي مةن أقةدم
مدن فلسطين إذ يرجع تاريخها إلى العصر الحجري القديم أي نحو7000سنة قبل الميالد
بةل يةذهب الةبعض مةنهم إلةى أنهةا أقةدم مدينةة فةي العةالم قا مةة حتةى اليةوم .سةميت بأريحةا
نسةبة إلةى أريحةا بةن مالة بةن أرنخشةد بةن سةام بةن نةوه عليةه السةالم ،وهةذا يةدل علةى أن
أصةل التسةمية سةامي األصةل ،وأريحةا عنةد الكنعةانيين تعنةي القمةر ،وسةميت كةذل

بتةل

السةلطان أو عةين اليشةع ،ألن أريحةا واألغةوار القديمةة لةم تكةن سةو تةل صةناعي صةغير
يدعى تل السلطان وهو أصل المدينة األولى (محافظة أريحا واألغوار.)2011 ،

د

الملخص
هةةدفت الد ارسةةة الحاليةةة التعةةرث إلةةى العنةةف الموجةةه ضةةد الزوجةةة الفلسةةطينية بمحافظةةة أريحةةا واألغ ةوار،
وتناولةةت الد ارسةةة موضةةوعها كظةةاهرة متعةةددة األبعةةاد ،تناولتهةةا األبحةةاث النظريةةة والميدانيةةة ،ولةةم تركةةز
عليها من بعد واحةد ،وتنبةع أهميةة الد ارسةة مةن كونهةا تسةل الضةوء علةى موضةون حسةاس فةي المجتمةع
الفلسطيني ،وما فيه من انتها لحقوق المةرأة ،وأضةرار جسةيمة علةى صةحتها ،ومحدوديةة مشةاركتها فةي
المجتمةةع ،نظ ة اًر لزيةةادة انتشةةار العنةةف الموجةةه ضةةد الم ةرأة فةةي المجتمةةع الفلسةةطيني بعامةةة وفةةي محافظةةة
أريحا واألغوار بخاصة.
وتحقيقةاً لهةةذا الهةةدث طةةورت الباحيةةة اسةةتبانة تكونةةت مةةن  54بنةةداً تةةم تقسةةيمها إلةةى أربعةةة أقسةةام ر يسةة:
اشتمل القسم األول على معلومات عامة عن المبحويات ،وضم القسم الياني أسباب العنف الموجه ضد
الزوجةةة الةةذي تكةةون مةةن ( )25فق ةرة ،وتنةةاول القسةةم اليالةةث أشةةكال العنةةف الةةذي تكةةون مةةن ( )14فق ةرة،
وتضمن القسم الرابع طرق الحد من العنف الموجه ضد الزوجة الذي تكون من ( )15فقرة ،وطبقت أداة
الدراسة على عينة بلغت ( )363امرأة متزوجة ،اختيرت بالطريقة الطبقية العشوا ية وبعد جمةع البيانةات
عولجت إحصا ياً باستخدام برنام الرزم اإلحصا ية للعلوم االجتماعية (.)SPSS
أظهرت نتا

الدراسة أن درجة العنةف الموجةه ضةد الزوجةة الفلسةطينية بمحافظةة أريحةا واألغةوار كانةت

متوسةةطة ،بمتوس ة حسةةابي ( ،)2.68حيةةث أكةةدت  %53.6مةةن النسةةاء المبحويةةات تعرضةةهن للعنةةف
بأشكاله المختلفة وألسباب عديدة جاء في مقدمتها :غيةرة الةزو علةى زوجتةه ،فعصةبية الةزو  ،وسةيطرة
القةيم الذكوريةة فةي المجتمةع الفلسةطيني .وبينةت النتةا
بمحافظةةة أريحةةا واألغةوار وأهمهةةا :الضةةرب باليةةد ،والصة ار
رغباتها واهتماماتها .كما عكست النتا

أشةكال العنةف الموجةه ضةد المةرأة الفلسةطينية
فةةي وجةةه الزوجةةة ،وحرمانهةةا مةةن ممارسةةة

الطرق التةي اسةتخدمتها المةرأة المعنفةة للحةد مةن العنةف الموجةه

ه

ضةدها ،ومةن أهمهةا :الخضةون واالستسةالم لألمةر الواقةع ،تةاله مناقشةة الموضةون مةع الةزو  ،فطلةب
المساعدة من األهل ،واألقارب ،يم األصدقاء.
أشارت النتا

إلى وجود فروق دالة إحصا ياً في درجة العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة

أريحةةا واألغ ةوار وفق ةاً لمتغي ةرات :نةةون الةةزوا  ،والعالقةةة بقةةوة العمةةل ،والمؤهةةل العلمةةي ،ومكةةان السةةكن،
ودرجةةة التةةدين .وعكسةةت النتةةا

وجةةود عالقةةة عكسةةية ذات داللةةة إحصةةا ية بةةين متغيةةري العمةةر عنةةد

الزوا  ،وعةدد سةنوات الةزوا ودرجةة العنةف الموجةه ضةد الزوجةة الفلسةطينية بمحافظةة أريحةا واألغةوار،
فةةي حةةين وجةةدت عالقةةة طرديةةة ذات داللةةة إحصةةا ية بةةين متغيةةر الفةةارق العمةةري بةةين الةةزوجين ودرجةةة
العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار.
وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات أهمها :توفير الحماية القانونية للمرأة ومناهضة العنف الموجه
ضةةدها ،وتعزيةةز يقافةةة مجتمعيةةة آمنةةة ومناهضةةة للعنةةف الموجةةه ضةةد النس ةاء بكةةل أشةةكاله مةةن خ ةةالل
المنةةاه المدرسةةية ،وتعزيةةز دور الخطةةاب الةةديني وتوجيهةةه باتجةةاه محاربةةة العنةةف الموجةةه ضةةد النسةةاء،
والعمل على تعزيز يقافة الحوار واحترام اآلخر داخل األسرة الفلسطينية من خالل تعزيةز مفهةوم األدوار
االجتماعية من منظور النون االجتماعي ،واجراء المزيد من األبحاث النوعية ،ود ارسةة الحالةة لمزيةد مةن
الفهم حول موضون العنف الموجه ضد المرأة الفلسطينية بعامة وفي محافظة أريحا واألغوار بخاصة.
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Abstract
The study explored violence against women at Jericho and Al-Aghwar Governate. The
study approached the literature as a multi-dimensional phenomenon which addressed both
theoretical and applied research. The study sheds light on a sensitive topic in the
Palestinian society. It's a pattern of behavior that violates the rights of women, limits their
participation in society and damages their health and well-being due to the increased
prevalence of violence against women in the Palestinian society in general and at Jericho
and Al-Aghwar Governate in particular.
A 54-item questionnaire was formulated which was divided into four sub-scales as follows:
the general information of the participants; the second section dealt with the causes (25
items); the third section included the forms (14 items), while the fourth section had the
coping strategies used by battered women to combat the violence (15 items). The
questionnaire was administrated to three hundred and sixty-three stratifiedly selected
married women at Jericho and Al-Aghwar governate. The collected data was statistically
analyzed using the statistical package for social sciences (SPSS).
The findings revealed that Palestinian women at Jericho and Al-Aghwar governate are still
subject to many forms of violence; of the women surveyed, five in ten women (53.6%)
reported partner violence related to husband jealousy of his wife, husband nervousness,
and male dominated culture and tradition in Palestinian society, however, the main forms
of violence from an intimate partner included strike using the hand, shouting in the face,
and forbidding from realizing wishes and concerns. The results also revealed that battered
women used different coping strategies to combat violence in the Palestinian society. They
would surrender to the status quo; discussion with husband, ask their parents for a helping
hand; and request help from relatives and from friends.

ز

The results revealed significant statistical differences in violence against women at Jericho
and Al-Aghwar Governate due to kind of marriage, work status, educational level, place of
residency and the degree of religiosity. In addition, the findings revealed a negative
correlation between age at time of marriage, duration of marriage and violence against
women. However, a positive correlation was found with couples age differences.
In light of the current study and its discussions, the following is recommended: provide
legal protection for women and fight violence against them; reinforce a secure social
culture in fighting all forms of violence against women through enforcing it in the school
curriculum; reinforce the role of religious discourse and direct it towards violence against
women; reinforce the culture of dialogue and respect of the other in the Palestinian family
through an enhancement of the concept of social roles from a gender perspective , finally,
further research is essential to develop an understanding of violence against women in the
Palestinian society in general and at Jericho and Al-Aghwar Governate in particular using
the case study and qualitative research design.
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
 1.1المقدمة
اسةةتقطب موضةةون العنةةف فةةي السةةنوات األخي ةرة ومةةا يتركةةه مةةن انعكاسةةات سةةلبية علةةى الفةةرد والمجتمةةع
اهتماماً ملحوظاً من الباحيين االجتماعيين والنفسيين ،والهي ات المحلية والدولية .هذا ما يدلل عليه كيرة
الدراسات التي صدرت وتصدر عنهم ،التي تناولت موضةون العنةف بالةذات الموجةه ضةد المةرأة بمختلةف
أشكاله بالبحث والدراسة.
يعتبةةر العنةةف ضةةد المةرأة ظةةاهرة عالميةةة مةةا ازلةت تعةةاني منهةةا مختلةةف الشةةعوب علةةى اخةةتالث أجناسةةهم
وأديانهم ،لها أسبابها وأشكالها ،مع وجود قواسم مشةتركة فيمةا بينهةا .لقةد أصةبح العنةف ضةد المةرأة يقافةة
عامة تمارس في جميع ميادين الحياة االجتماعية ،وخاصةة فةي البيةوت ،والمؤسسةات العامةة والخاصةة،
وفي وسا ل االتصال وغيرها ،وأخذ يفرز مآس وكوارث لها آيار مادية ومعنوية وخيمةة علةى المسةتويين
الفردي والمجتمعةي ،باعتبةاره سةلوكاً ال أخالقيةاً يتنةافى مةع اإلعةالن العةالمي لحقةوق اإلنسةان ( WHO,
 .)2013وفي هذا السياق تشير اإلحصا يات الصادرة عن منظمةة الصةحة العالميةة إلةى أن اإلصةابات
التي تنجم عن العنف تكلف الدول ما نسبته  %4من النات المحلي اإلجمالي (.)Shaheen, 2014
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تميل مشكلة العنف ضد المرأة إحد القضايا التي تهتم بها المنظمات الدوليةة وهي ةات المجتمةع المةدني
في األلفية اليانية .وقد أصبح االهتمام بها يميل قضية من قضايا حقوق اإلنسان ،ومع ذل نالحة أن
هنةةا يمةةة تناقضةاً حاصةالً فةةي المجتمةةع ،إذ كلمةةا ازداد االهتمةةام فةةي المحافةةل الدوليةةة والعالميةةة وظهةةور
العديةد مةن المنظمةات التةةي تهةتم بوضةع المةرأة ،نجةد علةى النقةةيض منةه يةزداد العنةةف الموجةه ضةد المةرأة
يوما بعد يوم فالمرأة في المجتمع تعةاني مةن التهمةيش والتفرقةة فةي النظةرة التميزيةة والدونيةة ،وقلةة فةر
التعلةةيم والعمةةل ،وتمنةةع مةةن ممارسةةة دورهةةا فةةي العمليةةة التنمويةةة .ونجةةد أن أكيةةر المجتمعةةات نقةةداً أكيرهةةا
انتشةةا ار للعنةةف الموجةةه ضةةد الم ةرأة ،إذ نق ة أر فةةي األدبيةةات والمصةةادر أن هنال ة كةةل خمةةس دقةةا

الم ةرأة

تغتصب في الواليات المتحدة األمريكية ،أو أن هنا نساء يعانين من الحرمان والفاقة والفقر في الةدول
اإلفريقي ةةة ،وتحرش ةةات تح ةةدث ف ةةي مج ةةاالت العم ةةل والش ةةارن ،وتتع ةةرض المة ةرأة ف ةةي ك ةةل المي ةةادين وعل ةةى
ةاء ب ةةالعنف الجنس ةةي أو
ةداء م ةةن العن ةةف اللفظ ةةي وانته ة ً
اختالفه ةةا ألنة ةوان م ةةن العن ةةف الموج ةةه ض ةةدها إبت ة ً
الجسدي ،وقد يصل العنف الموجه ضدها إلى حد القتل أو الشرون فيه (المشهداني.)1999 ،
وفي هذا السياق وجه األمين العام الساب لألمةم المتحةدة ( )Ban Ki-Moon, 2008رسةالة مناهضةة
للعنةةف الموجةةه ضةةد الم ةرأة مفادهةةا أن هنةةا حقيقةةة عالميةةة واحةةدة تنطب ة علةةى جميةةع البلةةدان واليقافةةات
والمجتمعات ،وهي أن العنف الموجه ضد المرأة غير مقبول علةى اإلطةالق ،وال يمكةن تبريةره ،وال يمكةن
تحمله.
تتزايد األبحاث في مجال العنف ضد المرأة – وال سيما عنف القرين ،ومنذ إعالن النتا

األولى لد ارسةة

قامت بها منظمة الصحة العالمية عام  2005حول صحة المةرأة والعنةف العةا لي ،ازداد عةدد الد ارسةات
حةةول انتش ةار عنةةف الق ةرين مةةن  80إلةةى أكيةةر مةةن  300بحي ةاً فةةي عةةام  ،2008أي مةةا يقةةارب أربعةةة
أميال .ولدينا اآلن معطيات انتشار سكاني لعنف الشري الحميم في أكير من  90بلداً ،ومع ذل تبقةى
المعطيات محدودة نسبياً في بعض األقاليم  -ميل الشرق األوس وغرب أفريقيا .وبالميةل ،هنةا أيضةاً
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البينةةات المرتبطةةة بمجةةال العواقةةب الصةةحية والتنمويةةة السةةلبية لهةةذا العنةةف،
نمةةو متسةةارن فةةي مجموعةةة ّ
البينات
وهنا ّبينات متزايدة حول العوامل التي تفسر التفاوت الموي في العنف في العالم ،وتشير تل
ّ
إلى ضةرورة التصةدي للعوامةل االقتصةادية واالجتماعيةة واليقافيةة التةي تفةرض يقافةة العنةف الموجةه نحةو
البينةةات أيضةةا أهميةةة المعةةايير االجتماعيةةة الميي ةرة للتحةةديات والتةةي تةةدعم سةةلطة
الم ةرأة ،وتتضةةمن تل ة
ّ
الذكور وتعطيهم السيطرة على اإلناث ،أو معاقبتهن ،أو تتغاضةى عةن العنةف الموجةه نحةو المةرأة وتحةد
من مستويات التعرض للعنف في مرحلة الطفولة ،وتعيد صياغة قوانين األسرة الحافلة بالتمييز ،وتعةزز
حقوق النساء االقتصادية والقانونية ،وتتخل

من جوانب التفاوت بين الجنسين في الوصول إلى فر

عمل ،ويميّل العنف الممارس ضد المرأة -سواء العنف الذي يمارسه ضدها شريكها المعاشةر أو العنةف
الجنسي الممارس ضدها -إحد المشكالت الصةحية العموميةة الكبةر وأحةد انتهاكةات حقةوق اإلنسةان.
وتشةةير التقةةديرات العالميةةة التةةي نشةةرت مةةن قبةةل منظمةةة الصةةحة العالميةةة أن واحةةدة مةةن كةةل  3نسةةاء
ممن يتعرضن في حياتهن للعنف على يد شركا هن الحميمين
( )%35من النساء في أنحاء العالم كافة ّ
أو للعنف الجنسي على يد غير الشركاء (.)WHO, 2013
وقد أشارت نتا

تقرير التنمية اإلنسانية العربية ( )2009إلى أن المنطقة العربية تواجه تحديات

متعاظمة تهدد أمن اإلنسان في ظل تصاعد ظاهرة العنف فيها ،التي طالت كافة ش ار ح المجتمع وفي
مقدمتها المرأة التي ال تتمتع باألمن الشخصي على اإلطالق .وتشير العديد من اإلحصا يات إلى تزايد
نسب العنف ضد المرأة وانتشارها في العالم حيث تراوحت بين نسبة  %25إلى  %60من المترددات
على أقسام الطوارئ في المستشفيات على مستو العالم من النساء المتعرضات للعنف من األزوا .
اجتماعياً أجريت في خمسين دولة ،تبين أنه ما بةين  %10و%60
وفي مراجعة ليمانين دراسة ومسحاً
ّ
مةن النسةاء المتزوجةات اللةواتي سةب لهةن الةزوا أو اللةواتي كانةت لهةن عالقةات حميمةة (إال أنهةن غيةر
متزوجةةات رسةةميا) ،تعرضةةت لعنةةف جسةةدي ،إال أن معظةةم تل ة الد ارسةةات أفصةةحت أنةةه مةةا بةةين %20
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و %50مةةن أول ة النسةةاء أفةةادت أنهةةا تعرضةةت للعنةةف الجسةدي علةةى األقةةل مةرة واحةةدة خةةالل كةةل فتةرة
حياتها مع زوجها أو شريكها ،كما جاء في تقرير (.(Ellsberg & Heise, 2005
كما أشارت إحصا يات ( )WHO, 2013إلى أنه في فرنسا  %95من ضحايا العنف هن من النساء،
وأن  %51منهن يقعن ضحايا للعنةف مةن قبةل أزواجهةن ،وفةي كنةدا تشةير اإلحصةا يات إلةى أن %25
تروحت نسب العنف ضد المرأة في بريطانيا وسويسة ار
من المتزوجات قد تعرضن لخبرة فيها عنف ،وقد ا
ما بين  %20إلى .%29
وأشةةارت العدي ةةد م ةةن التق ةةارير واألبح ةةاث إل ةةى أن قضةةية العن ةةف الزوج ةةي ذات أبع ةةاد تاريخي ةةة وحض ةةارية
ومجتمعيةةة ،فهةةي ليسةةت قاصةرة علةةى مكةةان دون اآلخةةر ،وال زمةةان دون اآلخةةر ،وال مجتمةةع متحضةةر أو
متخلف بل هي قضية ترتب بوجود اإلنسان والعالقة بين الرجل والمرأة ،وبلغت نسبة العنف ضةد المةرأة
فةي الةدول األسةيوية  %16فةي كمبوديةا وارتفعةت إلةى  %38فةةي كوريةا ،أمةا فةي الهنةد فةإن  8نسةاء مةةن
كل  10نساء أي بنسةبة  %80يقعةةن ضةحايا للعنةف بأنواعةه المختلفةة وفةي تركيةا بلغةت النسةبة .%58
وفى الدول األفريقية بلغت النسبة  %45كما هو في أييوبيا وفى نيجيريا كانت النسبة  %31وقد أكدت
دراسة المكتب التنسيقي لشؤون مةؤتمر بكةين حةول أشةكال العنةف ضةد المةرأة فةي كةل مةن مصةر والةيمن
واألردن ولبنةةان وسةةوريا وفلسةةطين ،أن الم ةرأة فةةي هةةذه المجتمعةةات السةةتة تتعةةرض ألشةةكال مختلفةةة مةةن
العن ةةف وبنس ةةب متفاوت ةةة بحس ةةب المش ةةكالت الت ةةي تع ةةاني منه ةةا ه ةةذه المجتمع ةةات ك ةةالحروب والن ازع ةةات
والهجةرات واألزمةات االقتصةادية ( The United Nations Fourth World Conference on Women,

.)1995
وتؤكد حلمي ( )2000على أهمية وضرورة دراسة أير العنف األسري علةى اضةطرابات التوافة النفسةي
لألطفةةال والزوجةةات بةةدالً مةةن اعتبةةارهم مجةةرد ضةةحايا .ولعةةل أكيةةر ف ةةة قةةد تعةةاني مةةن مظةةاهر العنةةف
األسري هةي المةرأة لعةدد مةن المبةررات ،فهةي مةا ازلةت أحةد طرفةي العالقةة مةع الرجةل ،تلة العالقةة غيةر
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المتكاف ة والتي تساعد على بقاء سيطرة الرجل على المرأة والحيلولة دون نهوضةها بالكامةل ،أضةف إلةى
ذل طبيعة النظةرة إلةى المةرأة مةن قبةل المجتمةع وحتةى المةرأة نفسةها ،ومنظومةة العةادات والتقاليةد السةا دة
في المجتمع والتي تقلل من شأن المرأة وحقوقها ومكانتها خاص ًة في المجتمعات العربية.
وال تةزال المةةرأة هةةي الضةةحية األولةةى ،فمنةةذ صةةدور القةرار الةةدولي األول لمكافحةةة العنةةف ضةةد الم ةرأة فةةي
العام  1990من المجلةس االقتصةادي االجتمةاعي فةي هي ةة األمةم المتحةدة ،وتخصةي

فتةرة زمنيةة مةن

كل عام بين  11/25-10/12تنظم فيها حمةالت عالميةة لمكافحةة العنةف ضةد المةرأة ،مةرو اًر بةاإلعالن
مةةن أجةةل القضةةاء علةةى العنةةف الموجةةه إليهةةا عةةام  1993وحتةةى يومنةةا هةةذا لةةم يحةةد ك ةل ذل ة أو يوقةةف
العنةةف األسةةري ضةةدها ،بةةل أشةةارت أغلةةب التقةةارير إلةةى الزيةةادة كمةةاً وكيف ةاً فةةي ممارسةةة العنةةف ضةةدها
(الشبيب.)36 :2007 ،
وي ةرتب العنةةف الموجةةه ضةةد الم ةرأة بعوامةةل كيي ةرة ،منهةةا مةةا يتعل ة بةةالظروث االجتماعيةةة واالقتصةةادية
الس ةةا دة ف ةةي المجتم ةةع ،وأخ ةةر تتعلة ة بك ةةل م ةةن الرج ةةل والمة ةرأة م ةةن منظ ةةور التميي ةةز الق ةةا م عل ةةى الن ةةون
االجتمةةاعي ،كمةةا يلعةةب المةةوروث اليقةةافي الشةةعبي دو اًر مهمةاً فةةي انتشةةار العنةةف الموجةةه ضةةد المةرأة فةةي
المجتمع الفلسطيني ).(Banat, 2015
كما أن العنف ظاهرة مرشحة للتفاقم في ظل ظروث محلية وعالميةة صةعبة معقةدة ،إذ تةزداد حةدة الفقةر
والتخلف ،والحروب ،والهجرة ،وارتفان تكاليف المعيشة ،والرعايةة الصةحية واالجتماعيةة ،وانتهةا حقةوق
ةار
اإلنسةةان ،واالسةةتبداد السياسةةي ،والتمييةةز القةةا م علةةى أسةةاس النةةون االجتمةةاعي ،التةةي جلبةةت معهةةا آية اً
مدمرة لم تكن المرأة سو ضحية لها.
عربياً ،اتخذ الخطاب العربي مسا اًر جديداً منذ النصف الياني من القرن الماضي ،فطالب باالعتراث
بالحقوق السياسية والمدنية للمرأة باعتبارها إنساناً ،ومساواتها بالرجل ،كما حاول تحديد أشكال العنف
الموجه ضدها من أجل معالجته من خالل منظمات نسا ية أسست للدفان عن حقوق المرأة ،وتذليل
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الصعوبات التي تواجهها كافة ،غير أن ذا

بقي عموماً على مستو األقوال وليس األفعال ،فهنا

معوقات أساسية كييرة ما زالت تقف حجر عيرة أما تطبيقها في ظل مجتمع أبوي محاف ( Banat,
.)2015
ومع كل ما حققه اإلنسان من تطةور وتقةدم فةي المفةاهيم والقةيم والفكةر اإلنسةاني ،ورغةم سةرعة االتصةال
بين األمم عبر تكنولوجيا اإلعالم والتيقيف ،إال أن هةذا التق ّةدم لةم يسةتطع القضةاء علةى العنةف ،بةل هةو
في تزايد مستمر.
أجريةت بحةوث مستفيضةة فةي كييةر مةن المجتمعةات فةي جميةع أرجةاء العةالم حةول مختلةف القضةايا
المتعلقة بةالعنف ضةد المةرأة مةن جانةب زوجهةا وشةركا ها المقةربين .تلة البحةوث تتضةمن مسةوحاً حةول
مد انتشار عنف األزوا وخصا صةه وعوامةل خطةر هةذه المشةكلة ،فضةالً عةن د ارسةات حةول بعةض
المواضيع المتعلقة بالمشكلة ،كمواقف عامة الناس والمهنيين إزاء األزوا الذين يرتكبون انتهاكات بح
زوجاتهم ويتعرضةون لهةن بالضةرب ،ومةواقفهم تجةاه النسةاء المعنفةات والمعتةد علةيهن ،باإلضةافة إلةى
التدخالت والعالجات الناجحة واألقل نجاحاً مع الضحايا والجناة .إال أنه وعلى الرغم من تزايد االهتمام
بمشكلة العنف ضد المرأة في العالم العربي على مد العقدين الماضيين ،فإنه ال يزال هنا نق

في

األبحاث التي تجر حول العديد من المواضيع المتعلقة بهذه المشكلة (الحا يحيى.)2013 ،
وبالرغم من االنتشار الواسع للممارسة العنف ضد المرأة ،إال أن هذا العنةف يأخةذ أشةكاال أكيةر حةدة فةي
ةر يلي علةةى الحيةةاة اليوميةةة للفلسةةطيني ،ومةةا
المجتمةةع الفلسةةطيني بسةةبب التةةأيير المباشةةر لالحةةتالل اإلسة ا
يصةةاحبه مةةن إفقةةار وحصةةار واذالل ،للرجةةال والنسةةاء علةةى حةةد سةواء ،ممةةا يةةؤدي إلةةى اسةةتبطان العنةةف
ومضاعفة آياره ،هذا باإلضافة للعنةف المباشةر واليةومي الةذي يمارسةه االحةتالل يوميةا فةي جميةع أنحةاء
فلسطين.
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كم ةةا تظه ةةر اإلحص ةةا يات أن ك ةةل م ةةن الرج ةةال والنس ةةاء عرض ةةة للعن ةةف ف ةةي فلس ةةطين ،وبنس ةةب متقارب ةةة
لألطفال وكبار السن ،إال أن النساء المتزوجات في سن اإلنجاب ما زلن األكير تعرضا للعنف األسةري
مما يتطلب تدخالت ممنهجةة ومنظمةة مةن قبةل جميةع الجهةات المعنيةة بالقضةاء علةى هةذه الظةاهرة ومةا
تسببه من خسا ر مادية ومعنوية للمجتمع الفلسطيني (الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.)2013 ،
قةدمت الد ارسةات السةابقة التةي أجريةت فةي المجتمةع الفلسةطيني معلومةات مهمةة حةول تجربةة المةرأة مةع
عنف الزو أو سوء معاملة وعنف أفراد أسرتها ،إال أنه ال يزال هنال نق

كبير كمةا ذكةر سةابقا فةي

البحةث حةول األبعةاد المختلفةة للعنةف ضةد المةرأة ،واألسةباب التةي تزيةد مةن عنةف األزوا  ،مةن هةذا
المنطل ة ارتةةأت الباحيةةة القيةةام بهةةذه الد ارسةةة فةةي محاولةةة جةةادة للتعةةرث إلةةى ظةةاهرة العنةةف الموجةةه ضةةد
المرأة الفلسطينية فةي محافظةة أريحةا واألغةوار مةن حيةث االنتشةار ،واألسةباب ،واألشةكال ،واسةتراتيجيات
المواجه ةةة الت ةةي تس ةةتخدمها المة ةرأة المعنف ةةة ،فق ةةد أش ةةارت اإلحص ةةا يات الص ةةادرة ع ةةن الجه ةةاز المرك ةةزي
لإلحصاء الفلسطيني ( )2013إلى أن نسبة عنف الزو ضةد الزوجةة ،هةي األعلةى فةي محافظةة أريحةا
واألغةوار مقارنةة ببةاقي مةدن الضةفة الغربيةة .وسةيتم كةذل تقةديم النتةا

حةول عالقةة أبعةاد المتغية ارت

الديموغرافية كةالعمر عنةد الةزوا  ،والفةارق العمةري بةين الةزوجين ،وعةدد سةنوات الةزوا  ،ونةون الةزوا ،
والمؤهل العلمي ،ومكان السكن ،والعالقة بقوة العمل ،ودرجة التدين بمستو العنف الموجه ضد المرأة
الفلسطينية في محافظة أريحا واألغوار.
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 2.1مشكلة الدراسة
يعةةد العنةةف ضةةد الم ة أرة ظةةاهرة عالميةةة مةةا ازلةةت تعةةاني منهةةا مختلةةف الشةةعوب علةةى اخةةتالث أجناسةةهم
وأديةانهم ،لهةا أسةبابها وأشةكالها .عالميةاً واحةدة مةن كةل يةالث نسةةاء عرضةة للعنةف الجسةدي أو الجنسةةي
مةرة واحةةدة علةةى األقةةل فةةي حياتهةةا ،ممةةا دعةةا منظمةةة الصةةحة العالميةةة العتبةةار هةةذا العنةةف وبةةاء عةةالمي
يجب التصدي له (.)WHO, 2013
وتتعرض المرأة الفلسطينية ميلها ميل العديد من النساء فةي العةالم والمنطقةة العربيةة للعنةف المبنةي علةى
أساس النون االجتماعي ،حيث يشير تقرير صدر عن الجهةاز المركةزي لإلحصةاء الفلسةطيني ()2013
إلةةى ارتفةةان العنةةف الموجةةه ضةةد الم ةرأة فةةي المجتمةةع الفلسةةطيني بعامةةة وفةةي محافظةةة أريحةةا واألغ ةوار
بخاص ةةة ،بحي ةةث احتل ةةت المرتب ةةة األول ةةى ف ةةي ش ةةيون ظ ةةاهرة العن ةةف الموج ةةه ض ةةد المة ةرأة ف ةةي المجتم ةةع
الفلس ةةطيني ،وف ةةي ظ ةةل تص ةةاعد ح ةةدة العن ةةف الموج ةةه ض ةةد المة ةرأة ف ةةي محافظ ةةة أريح ةةا واألغة ةوار وّقع ةةت
شخص ة ةةيات رس ة ةةمية ،ومنظم ة ةةات أهلي ة ةةة وش ة ةةعبية ،وأط ة ةةر نس ة ةةوية ف ة ةةي محافظ ة ةةة أريح ة ةةا واألغة ة ةوار ي ة ةةوم
 2014/3/28وييقة مناهضة العنف ضد النساء.
ومةع أن العنةةف أصةةبح ظةةاهرة معترفةاً بهةةا إال أنةةه ال توجةةد رؤيةةة واضةةحة لتغييةةر هةةذا الواقةةع ،سةواء كةةان
على مستو السياسات أو على مسةتو التشةريعات التةي مةا تةزال قوانينهةا تسةمح أو تتسةامح مةع العنةف
ومرتكبه ،مما يشير إلةى وجةود حاجةة إلةى تطةوير منهجيةة عمةل وسياسةات تسةتند إلةى البحةوث العلميةة
تكون بميابة مرجعية ألصحاب القرار للتخطي واتخاذ الق اررات التي من شأنها حماية المرأة من العنف،
وبلورة خطة وأنشةطة متعةددة القطاعةات تتضةمن االسةتجابة المجتمعيةة المنسةقة ،وميةل هةذه الجهةود ال
يمكن أن تتحق ما لم يتم توفير دراسات واقعية وذات مصداقية تشير إلى مواقع النق

والفجوات التي

ينبغةي االشةتغال علةى ردمهةا .وللمسةاهمة فةي ذلة ارتةأت الباحيةة القيةام بهةذه الد ارسةة فةي محاولةة جةادة
لتحقي مزيد من الفهم حول ظاهرة العنف الموجه ضةد الزوجةة الفلسةطينية فةي محافظةة أريحةا واألغةوار
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من حيث االنتشار ،واألسباب ،واألشكال ،واستراتيجيات المواجهة التي تستخدمها المرأة المعنفة ،لما فيه
من انتها لحقوق المرأة ،وأضرار جسيمة على صحتها ،ومحدودية مشاركتها في المجتمع.

ِّ 3.1
مبررات الدراسة
ارتكزت هذه الدراسة على مبررات عديدة يمكن تلخيصها عل النحو اآلتي:
 .1تعتبر مشكلة الدراسة من قضايا الساعة الملحة والمهمة وهي في تزايد مستمر.
 .2تولدت لد

الباحية الرغبة الذاتية للبحث في هذا الموضون نظ اًر لالنتشار الكبير والمتزايد لهذه

الظاهرة في محافظة أريحا واألغوار ،والذي تتابعه الباحية عن كيب من خالل عملها كمديرة مركز
نسوي لما يقارب عشر سنوات في هذا المجال.
 .3تزايد ظاهرة قتل النساء في اآلونة األخيرة في محافظة أريحا واألغوار ألسباب عدة.
 .4توقيع شخصيات رسمية وأهلية ونسوية بمحافظة أريحا واألغوار بتاريخ  ،2014-3-28على وييقة
شرث هي األولى من نوعها باألراضي الفلسطينية لمناهضة العنف ضد النساء.
 .5تحقي

مزيد من الفهم حول ظاهرة العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية في محافظة أريحا

واألغوار من حيث االنتشار ،واألسباب ،واألشكال ،واستراتيجيات المواجهة التي تستخدمها المرأة
المعنفة.

 4.1أهمية الدراسة
الدراسة من أهمية دور المرأة في عملية البناء والتنمية ،فهي نصف المجتمع وتربي النصف
تنبع أهمية ّ
اآلخر ،فهي كل المجتمع ،ولذل تستعرض الباحية األهمية العلمية والتطبيقية للدراسة وهي على النحو
اآلتي:
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األهمية النظرية:
 .1تسهم الدراسة في تحقي

مزيد من الفهم حول ظاهرة العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية في

محافظة أريحا واألغوار من حيث االنتشار ،واألسباب ،واألشكال ،واستراتيجيات المواجهة التي
تستخدمها المرأة المعنفة.
 .2تضيف هذه الدراسة مرجعاً للباحيين في موضون العنف الموجه ضد المرأة ،حيث هنا ندرة في
األبحاث والدراسات التي تناولت موضون العنف ضد المرأة  -على حد علم الباحية  -محلياً
وعربياً.
المرة.
 .3تأتي هذه الدراسة متممة لألدبيات المتوفرة حول العنف الموجه ضد أ
األهمية التطبيقية:
 .1تجر الدراسة على فرد مهم في المجتمع ،وهي المرأة التي لها دور كبير في بناء األجيال وتنمية
المجتمع الفلسطيني.
 .2إن تحقي

فهم مشتر ألسباب العنف يمكن أن تساعد المجتمعات المحلية والمؤسسات المحلية

على تطوير استجابات فعالة لها.
 .3يمكن أن تكون مخرجات هذه الدراسة أداة مساعدة لصنان القرار أو الجهات الرسمية من أجل اتخاذ
اإلجراءات والوسا ل المال مة للقضاء على العنف الموجه ضد المرأة الفلسطينية أو الحد منه.
 .4تعد هذه الدراسة استكماال لدراسات سابقة ،للمساهمة في الحد من ظاهرة العنف الموجه ضد المرأة
الفلسطينية.
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 5.1أهداف الدراسة
الدراسة تسعى إلى تحقي األهداث اآلتية:
في ضوء مبررات الدراسة وأهميتها فإن ّ
 .1التعرث إلى مستو العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية في محافظة أريحا واألغوار.
 .2معرفة أسباب العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية في محافظة أريحا واألغوار.
 .3التعرث إلى أشكال العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية في محافظة أريحا واألغوار.
 .4التعرث إلى استراتيجيات الحد من العنف الموجه ضد المرأة الفلسطينية في محافظة أريحا
واألغوار.
 .5التعرث إلى الفروق في درجة العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار وفقاً
لمتغيرات :العمر عند الزوا  ،والفارق العمري بين الزوجين ،وعدد سنوات الزوا  ،ونون الزوا ،
والمؤهل العلمي ،ومكان السكن ،والعالقة بقوة العمل ،ودرجة التدين.

 6.1أسئلة الدراسة
ستركز الدراسة على اإلجابة على التساؤالت اآلتية:
 .1ما درجة العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية في محافظة أريحا واألغوار؟
 .2ما أسباب العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية في محافظة أريحا واألغوار؟
 .3ما أشكال العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية في محافظة أريحا واألغوار؟
 .4ما استراتيجيات الحد من العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية في محافظة أريحا واألغوار؟
 .5هل هنا

فروق في درجة العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار وفقاً

لمتغيرات :العمر عند الزوا  ،والفارق العمري بين الزوجين ،وعدد سنوات الزوا  ،ونون الزوا ،
والمؤهل العلمي ،ومكان السكن ،والعالقة بقوة العمل ،ودرجة التدين؟
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 7.1فرضيات الدراسة
الدراسة إلى التحق من صحة الفرضيات التالية:
تسعى ّ
الفرضية الرئيسة:
ال توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةا ية عنةةد المسةةتو  0.05 ≤ αفةةي درجةةة العنةةف الموجةةه ضةةد الزوجةةة
الفلس ةةطينية ف ةةي محافظ ةةة أريح ةةا واألغة ةوار وفقة ةاً لمتغية ةرات :العم ةةر عن ةةد ال ةةزوا  ،والف ةةارق العم ةةري ب ةةين
الةةزوجين ،وعةةدد سةةنوات الةةزوا  ،ونةةون الةةزوا  ،والمؤهةةل العلمةةي ،ومكةةان السةةكن ،والعالقةةة بقةةوة العمةةل،
ودرجة التدين.
يتفرع عن الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
 .1ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند المستو  0.05 ≤ αفي درجة العنف الموجه ضد الزوجة
الفلسطينية في محافظة أريحا واألغوار تعز لمتغير نون الزوا .
 .2ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند المستو  0.05 ≤ αفي درجة العنف الموجه ضد الزوجة
الفلسطينية في محافظة أريحا واألغوار تعز لمتغير العالقة بقوة العمل.
 .3ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند المستو  0.05 ≤ αفي درجة العنف الموجه ضد الزوجة
الفلسطينية في محافظة أريحا واألغوار تعز لمتغير المؤهل العلمي.
 .4ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند المستو  0.05 ≤ αفي درجة العنف الموجه ضد الزوجة
الفلسطينية في محافظة أريحا واألغوار تعز لمتغير مكان السكن.
 .5ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند المستو  0.05 ≤ αفي درجة العنف الموجه ضد الزوجة
الفلسطينية في محافظة أريحا واألغوار تعز لمتغير درجة التدين.
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 .6ال توجد عالقة ذات داللة إحصا ية عند المستو  0.05 ≤ αبين متغير العمر عند الزوا ودرجة
العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية في محافظة أريحا واألغوار.
 .7ال توجد عالقة ذات داللة إحصا ية عند المستو  0.05 ≤ αبين متغير الفارق العمري بين
الزوجين ودرجة العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية في محافظة أريحا واألغوار.
 .8ال توجد عالقة ذات داللة إحصا ية عند المستو  0.05 ≤ αبين متغير عدد سنوات الزوا
ودرجة العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية في محافظة أريحا واألغوار.

 8.1حدود الدراسة
الدراسة على الحدود اآلتية:
تشتمل ّ
الدراسة بمعرفة العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية في
 الحدود الموضوعية :يتحدد موضون ّ
محافظة أريحا واألغوار.
 الحدود البشرية :النساء المتزوجات أو من سب لهن الزوا (مطلقة ،أرملة).
 الحدود المكانية :من خالل طبيعة عمل الباحية الذي يهتم بمختلف المجاالت التي تهدث إلى
تيقيف وتمكين المرأة ،واطالعها عن كيب على الكيير من الحاالت التي تتعرض للعنف في
محافظة أريحا واألغوار ،ارتأت الباحية أن تبحث عن أسباب العنف في هذه المنطقة.
 الحدود الزمنية :العام .2016 / 2015

 9.1محددات الدراسة
رفض بعض النساء التحدث عن هذا الموضون أو تعب ة اإلستبانة ،بسبب الخوث من الزو وحساسية
الموضون في المجتمع الفلسطيني الذكوري المحاف .
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 10.1هيكلية الدراسة
الدراسة على خمسة فصول وهي مقسمة على النحو اآلتي:
تشتمل ّ
الفصل األ ول:

الد ارسةةة وتشةةمل مقدمةةة الد ارسةةة ومشةةكلتها ومبرراتهةةا وأهميتهةةا وأهةةدافها
يعةةرض خلفيةةة ّ
وأس لتها وفرضياتها وحدود الدراسة ومحدداتها ،وتفصيل هيكليتها.

الفصل الثاني:

يتضمن محتويات اإلطار النظري ،والدراسات السابقة.

الفصل الثالث:

يتط ةةرق إل ةةى م ةةنه الد ارس ةةة وأدوات ةةه والمجتم ةةع ال ةةذي أجري ةةت علي ةةه الد ارس ةةة ،وعين ةةة
الد ارس ةةة ويباته ةةا ،والتحلي ةةل
الد ارس ةةة وخصا ص ةةها ،واجة ةراءات التحقة ة م ةةن ص ةةدق أداة ّ
ّ
اإلحصا ي لخصا

الفصل الرابع:

يعرض نتا

العينة.

التحليل اإلحصا ي للبيانات التي تم الحصول عليها من المبحةويين ،يةم

عرض تل النتا  ،واإلجابة على أس لة الدراسة ،والتحق من صحة الفرضيات.
الفصــل الخــامس :يتضةةمن ملخ ة
بنيت على نتا

مناقشةةة نتةةا

األس ة لة والفرضةةيات واالسةةتنتاجات والتوصةةيات التةةي

الدراسة.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
 1.2مقدمة
يستعرض هذا الفصل األدبيات المختلفة المتعلقةة بموضةون الد ارسةة ،حيةث يشةمل أربعةة مباحةث ر يسةة،
يتنةةاول أولهةةا أشةةكال العنةةف الموجةةه ضةةد الم ةرأة والنظريةةات المفس ةرة للعنةةف ،كمةةا يتطةةرق إلةةى موضةةون
التواف النفسي والعنف ،وخصا

شخصية المرأة التي تتعرض للعنف ،والخصةا

النفسةية لكةل مةن

المرأة التةي تتعةرض للعنةف والرجةل الةذي يمةارس العنةف ضةد المةرأة ،ويعةال يانيهةا اآليةار المترتبةة علةى
العنف ضد المرأة ،واآلليات المحلية لحماية النساء من العنف ،وحماية المرأة في قةانون العقوبةات ،وآليةة
الحماي ةةة المحلي ةةة غي ةةر الرس ةةمية ،ويمي ةةل ياليه ةةا المؤسس ةةات المناهض ةةة للعن ةةف الموج ةةه ض ةةد المة ةرأة ف ةةي
محافظ ةات الةةوطن وفةةي محافظةةة أريحةةا واألغ ةوار ،وينةةاقش رابعهةةا مناهضةةة العنةةف باإلسةةالم ،ويتطةةرق
الد ارسةةة
المبحةةث الخةةامس إلةةى الد ارسةةات السةةابقة ،والتعلي ة عليهةةا وتحديةةد أوجةةه الشةةبه واالخةةتالث بةةين ّ
الحالية وبين الدراسات السابقة.
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 2.2المبحث األول :أنواع العنف الموجه ضد المرأة
يكاد يكون من الصعب تقديم تعريف موحد للعنف ،وذل الختالث اهتمامات وتخصصات الباحيين في
هذا الصدد ،لةذا نجةد أن تعريةف العنةف فةي علةم الةنفس أو علةم االجتمةان ،يختلةف عةن تعريفةه فةي علةم
السياسة أو القانون وعلم اإلجرام ،كما أنةه يعةرث أحيانةا بطةرق تختلةف بةاختالث األغةراض التةي يرغةب
الدارس في الوصةول إليهةا ،وبةاختالث الظةروث المحيطةة أيضةا .يشةير قةاموس ( Random House
 )Dictionaryإل ةةى أن مفه ةةوم العن ةةف يتض ةةمن يالي ةةة مف ةةاهيم فرعي ةةة ،ه ةةي فكة ةرة الش ةةدة واإلية ةذاء والق ةةوة
المادية.
العنف لغويا :ع ّرث العنف لغوياً "بأنه الخرق بةاألمر وقلةة الرفة بةه ،وهةو ضةد الرفة  ،وأعنةف الشةيء:
أي أخذه بشدة ،والتعنيف هو التقريع واللوم" (ابن منظور.)257 :1956 ،
إلجباره على سلو أو التزام ما ،وبعبارة أخر هو

العنف اصطالحا :اإلكراه المادي الواقع على شخ

سوء اسةتعمال القةوة ،ويقصةد بةه جملةة األذ والضةرر الواقةع علةى السةالمة الجسةدية للشةخ

(قتةل –

ضرب – جره)( .الشربيني.)20 :1991 ،
هنا العديد من أشكال العنف الموجه ضد المرأة نجملها فيما يلي:
 1.2.2العنف الجسدي:
ويعد مةن أكيةر أنةوان العنةف وضةوحا ،ويةتم باسةتخدام األيةدي واألرجةل أو أي أداة مةن شةأنها تةر آيةار
واضةحة علةى جسةد المعتةد

عليهةا ،ومةن األشةكال المتعةارث عليهةا للعنةف الجسةدي الصةفع والةدفع

والركل واللكم وشد الشعر والرمي أرضا والعض والخن والضرب بأداة حادة والقتل ).)Maltin,2000
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 2.2.2العنف الجنسي:
ويعةرث أنةه لجةوء الةزو إلةى اسةتخدام قوتةه وسةلطته لممارسةة الجةنس مةع زوجتةه دون م ارعةاة لوضةعها
الصةحي أو النفسةي أو رغباتهةا الجنسةية ،وعنةف الةزو الجنسةي ضةد زوجتةه أشةبه باالغتصةاب ،الةذي
أشكاال من
يعني إجبار المرأة على ممارسة الجنس من غير رغباتها ،كما يتضمن هذا النون من العنف
ً
العنف الجنسي ميل سةوء معاملةة الزوجةة جنسةياً ،اسةتخدام الط ار ة واألسةاليب المنحرفةة الخارجةة علةى
قواعةد الخلة والةدين فةي عمليةة الجةنس ،وذم أسةلوبها الجنسةي إلذاللهةا وتحقيةر شةأنها )سةالم:2002 ،
.)188
 3.2.2العنف النفسي:
يعةرث أنةه أي فعةل يتسةبب فةي إلحةاق ضةرر نفسةي ( .)Mc Gee & Wolfe, 1991وهةذا النةون ال
يت ارفة عةادة بأضةرار جسةةدية ،وقةةد يكةةون فعةالً كاإلهمةةال ،والهجةةر أو امتناعةةا عةةن فعةةل ،كالحرمةةان مةةن
امتياز أو شيء مرغوب فيه ،ويدخل فيه العنف اللفظي ،كالشةتم والتهديةد والنعةت بةالقبيح مةن الصةفات،
والتحقير( .هدلة.)189 :2015 ،
وقد قام ( )Follingsted et al., 1990بوصف مجموعة من السلوكيات التي تعبر عن العنف
النفسي أو اللفظي ووضعها في ف ات هي:
 الهجوم اللفظةي :ميةل السةخرية والتحةرش اللفظةي ،واطةالق األلقةاب التةي يقصةد منهةا إشةعار المةرأة
بعدم الكفاءة بهدث بقا ها تحت السيطرة.
 العزلة :التي تفصل المرأة عن محيطها االجتماعي.
 الغيرة الشديدة والسلو التملكي كمراقبة سلو المرأة واتهامها بعدم اإلخال
 التهديد اللفظي باالعتداء أو التعذيب.
 التهديد المتكرر بالهجر أو الطالق.
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بشكل متكرر.

 تخريب أو تدمير ممتلكاتها الشخصية.
 4.2.2العنف االجتماعي:
ويتجلى هذا النون من العنف بعدة مظاهر منها حرمان المرأة من العمل ومتابعة التعليم ،وحرمانهةا مةن
زيةارة األهةل واألصةدقاء واألقةارب ،والتةدخل بعالقاتهةا الشخصةية وفةي اختيةار عالقاتهةا ،وحرمانهةا مةن
إبداء رأيها في ق اررات األسرة من أجل الحد من نشاطها وابقا ها ضمن محي البيت الذي يشكل مصدر
الخطر الحقيقي عليها ).(Journlist, 1994

 3.2النظريات المفسرة للعنف
رغم تعدد النظريات واآلراء التي يقةدمها البةاحيون والعلمةاء لتفسةير سةلو العنةف إال أنةه يمكةن تصةنيفها
إلى صنفين .نظريات تفسر العنةف بإرجاعةه إلةى عوامةل خارجةة عةن الفةرد ،تعةود إلةى المجتمةع المحةي
بالفرد ،ونظريات تفسر العنف بإرجاعه إلى عوامل ورايية للفرد ،ترب أسبابه بالشخ

ذاته.

وقةةد تناولةةت العديةةد مةةن النظريةةات موضةةون العنةةف الموجةةه ضةةد اإلنسةةان بعامةةة ،والموجةةه ضةةد الم ةرأة
بخاصةةة ،وحةةاول كييةةر مةةن المنظ ةرين تفسةةير ظةةاهرة العنةةف وفهةةم األشةةخا

الم ةرتكبين لهةةذا النةةون مةةن

السةةلو  ،ونظة ار لتعةةدد المةةداخل النظريةةة المفسةرة بظةةاهرة العنةةف واكتشةةاث مصةةدره ،فقةةد تةةم التركيةةز علةةى
بعض منها.
 1.3.2نظرية التعلم االجتماعي:
أصحاب هذه النظرية يفترضون أن األشخا

يتعلمون العنف بنفس الطريقة التي يتعلمةون بهةا أنمةاط

السةلو األخةر  ،وأن عمليةةة تعلةم العنةةف تةتم داخةةل األسةرة سةواء فةةي اليقافةة العامةةة أو الفرعيةة .فةةبعض
األسر تشجع أبناءها على استخدام العنف مع اآلخرين ،وتطالبهم بأال يكونوا ضحايا للعنف في مواقةف
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أخةةر  ،والةةبعض ينظةةر إلةةى العنةةف كوسةةيلة للحصةةول علةةى حاجةةاتهم ،بةةل أن بعةةض األسةةر يشةةجعون
أف اردها على التصرث بعنف عند الضرورة.
يشةير ) (Bandura, 1997إلةى أن سةلو الةدور الجنسةي يةتم اكتسةابه مةن خةالل مالحظةة سةلو
اآلخرين ومطابقة ذل السلو مع سلوكهم ،وقد حددها في يالية مصادر للسلو العنيف في المجتمةع
الحديث وتتميل هذه المصادر في (تأيير األسرة ،تأيير اليقافة ،االقتداء بالنموذ الرمزي).
وقد أظهرت العديد من الدراسات أن األفةراد الةذين يعيشةون فةي أسةر يسةودها العنةف كةانوا أكيةر عدوانيةة
فةةي تصةرفاتهم ،فةاألزوا الةةذين يشة ّةبون فةةي أسةةر يسةةودها العنةةف يكةةون احتمةةال ضةربهم لزوجةةاتهم عشةرة
أضةةعاث األزوا الةةذين لةةم يمةةروا بهةةذه الخبةرة ،واألطفةةال الةةذين يمةةارس العنةةف معهةةم هةةم أكيةةر عنفةةا مةةن
غيرهم.
 2.3.2النظرية البيولوجية
تفتةرض هةذه النظريةة السةلو المشةكل يميةل حظةاً وراييةاً أو بيولوجيةاً وأن بعةض المشةكالت السةلوكية
ومنها العدوان هي بميابة دال ل عن وجود ضرر ورايي أو خلل في أداء المخ لوظا فه أو عدم التةوازن
الكيميةةا ي الحيةةوي ،وحةاول كييةةر مةةن المنظةرين تفسةةير ظةةاهرة العنةةف وفهةةم األشةةخا

المةرتكبين لهةةذا

النةون مةةن السةةلو  ،فأصةةحاب النظ ةرة البيولوجيةةة يقةةدمون تفسةةي ار مختلفةةا عةةن غيةةرهم لسةةلو العنةةف لةةد
الرجل ،فهم يرون أن الرجل بطبيعته البيولوجيةة ميةال إلةى العنةف أكيةر مةن المةرأة ،ويرجعةون هةذا الميةل
إلى ارتفان مستو هرمون التستوسترون  testosteroneويرون أن هذا االرتفان في مستو الهرمةون
هةو المسةؤول عةن سةلو العنةف ،إال أن األبحةاث الطبيةةة الحدييةة ،التةي أجريةت علةى الرجةال المةرتكبين
للعنف وأضدادهم ،أيبتت عدم وجةود عالقةة واضةحة بةين ارتفةان مسةتو التستوسةترون والسةلو العنيةف
(بدير )2007 ،كما ورد في )الزليطي.)2014 ،
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 3.3.2نظرية التحليل النفسي:
وير أصحاب نظرية التحليل النفسي ،أن أسباب مشكلة العنف تعود إلى اضطراب في شخصية الفرد،
فهةةم يؤكةةدون علةةى أهميةةة الخبةرات والتجةةارب السةةابقة التةةي يمةةر بهةةا الرجةةال والنسةةاء علةةى حةةد سةواء فةةي
تشكيل شخصياتهم ،فخبرات الطفولة تنمي لد المرأة المعتد عليها معتقدات وسلوكيات خاط ة تصبح
مع مرور الزمن جزء من شخصيتها حتى في مرحلة البلوغ والرشد ،هؤالء النسةاء يعتقةدن أنهةن يسةتحقن
العقاب ،ويخشين مةن الةدفان عةن أنفسةهن أمةام مةن هةم أقةو مةنهن ،ويستسةلمن لهةذه المعاملةة بةدال مةن
مواجهتهةةا ،وبسةةبب مشةةاعرهن القويةةة بعةةدم أهليةةتهن ونفعهةةن وكفةةاءتهن يختةةرن الرجةةال الةةذين يعةةاملوهن
بعنف ،فخبراتهن الطفولية عن الرجال هي التي تشكل شخصياتهن.
أما خبرات الطفولة المبنية على العنف لد الرجال –سواء كانوا ضحايا للعنةف أو مشةاهدين لةه -فإنهةا
تةةؤير فةةيهم بشةةكل أقةةو مةةن النسةةاء ،فهةةي تعلمهةةم كيةةف يحصةةلون علةةى مةةا يريةةدون بةةالقوة ،وتشةةعرهم
باالرتيةةاه حيةةال أنفسةةهم ،ممةةا يولةةد لنةةا شخصةةيات عدوانيةةة مضةةطربة العقةةل اسةةتحواذية سةةادية مصةةابة
بجنون العظمة.
ومن وجهة نظر أصحاب نظرية التحليل النفسي فإن عال ضحايا العنف من الزوجات يتطلب عالجةا
نفسيا تصحيحيا طويل األمد ،فهذا النون من العال يمكن أن يسةاعد المةرأة فةي كسةر حلقةة العنةف التةي
أدت بها إلى اختيار من يسيء معاملتها.
ويةر أصةحاب نظريةة التحليةل النفسةي ضةرورة عةال ضةحايا العنةف األسةري مةن الزوجةات واألبنةاء
وكةذل

المعتةدين ،عالجةا تصةحيحيا طويةل األمةد ،لكسةر حلقةة العنةف )ملحةم )2004 ،كمةا ورد فةي

)الزليطي.)2014 ،
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 4.3.2النظرية النفسية االجتماعية:
أمةةا أصةةحاب هةةذه النظريةةة ،فيةةرون أن للضةةغوط االجتماعيةةة دور بةةارز فةةي ارتكةةاب العنةةف ،فالمؤيةةدين
لهةذه الفكةرة يربطةةون بةين المسةةؤوليات المت ازيةدة للرجةةل والسةلو العنيةةف ،كمةا يؤكةةدون علةى دور البطالةةة
والفقةر وانعةدام فةر

الحيةاة فةي تشةكيل الضةغوط علةةى الشةخ

ممةا يزيةد بةدوره مةن احتماليةة ممارسةةته

للعنف .ويؤكد بعض المؤيدين لهذه النظرية على وجود نوعين من الضغوط هما:
 .1ضغوط أحداث الحياة غير السارة وضةغوط العمةل واألدوار المختلفةة كمييةرات قةد تةدفع إلةى السةلو
العدواني ،وقد أكدت دراسات على العالقة المباشرة بين الضغوط الحياتية غير السارة وبةين السةلو
العنيةةف كمةةا يبةةدو فةةي ارتكةةاب ج ة ار م العنةةف ،أمةةا الد ارسةةات الحدييةةة فقةةد أكةةدت علةةى األيةةر السةةلبي
للضغوط الحياتية غير السارة التي يتعرض لها الفرد وبين العنف وذلة فةي ضةوء متغيةرات وسةيطة
تتميل في االستعداد الورايي ،والخبرات المتعلمة في الماضي ،وطبيعةة إد ار الشةخ

للموقةف ومةا

يتضمنه من أخطار.
 .2الض ةةغوط البي ي ةةة المتميل ةةة ف ةةي الضوض ةةاء واالزدح ةةام والتل ةةوث والطق ةةس ،وض ةةغوط أخ ةةر ك ةةاختراق
الحدود الشخصية واالعتةداء علةى الحيةز المكةاني والشخصةي واالزدحةام السةكاني ،حيةث تةؤدي هةذه
المةؤيرات البي يةة إلةى زيةادة العنةف مةن خةالل مةا تحديةه مةن آيةار نفسةية أو سةلوكية ،ويةتم ذلة وفقةا
لمستو استيارة الشخ

 ،وحالة التشبع بالمييرات ،واإلحباط الناجم عن هذه الضغوط ،والقدرة على

ضب النفس ،ودرجة القل ) (Barnett et al., 2011كما ورد في (الحا يحيى.)2013 ،
 5.3.2نظرية اإلحباط:
يقدم ( )Dollard & Miller, 1950تفسي اًر للسلو العدواني من خالل نظريتهما التي قامت على
فرض اإلحباط – العدوان ،وتفترض هذه النظرية أن السلو العدواني هو دا ماً نتيجة لإلحباط ،وان
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اإلحباط دا ماً يؤدي إلى شكل من أشكال العدوان أي أن العدوان نتيجة طبيعية وحتمية لإلحباط وفي
أي وقت يحدث عمل عدواني يفترض أن يكون اإلحباط هو الذي حرض عليه.
كمةا تؤكةد هةةذه النظريةة علةةى أن العةدوان دافةةع غريةزي داخلةةي لكةن ال يتحةةر بواسةطة الغريةزة كمةا بينةةت
نظرية الغ ار ز ،بل نتيجة تأيير عوامل خارجية ويؤكد ( )Dollard, 1950ار د هذه النظرية أن السةلو
العدواني نتيجة طبيعية لإلحباط ولقةد ب ّةين ) (Miller, 1950أن اإلنسةان يسةتجيب لإلحبةاط باسةتجابات
كييرة منها العدوان ،وقد ال يتسبب ،بحسب الظروث التي يتم فيها اإلحباط كما أن العدوان غالباً يحدث
بدون إحبةاط مسةب  ،لةذا فةإن مةن الواضةح أن اإلحبةاط قةد ال يةؤدي بالضةرورة إلةى العةدوان وهةذا يتوقةف
علةةى طبيعةةة اإلحبةةاط ،فقةةد يةةؤدي إلةةى قمةةع السةةلو العةةدواني خاصةةة إذا نظةةر الطفةةل لإلحبةةاط علةةى أنةةه
عقاب للعدوان .كما ورد في )الزليطي.)2014 ،
 6.3.2نظرية التبادل والضبط االجتماعي:
يعتبر أصحاب هذا االتجاه من أكير المفكرين الذين درسوا موضون العنف األسري ،حيث قام عدد من
علماء االجتمان بدراسة ظاهرة العنف األسري بمعمل أبحاث العنف األسري في جامعة
( )New Hampshireبهدث تفسير هذه الظاهرة ومعرفة األسباب التي تؤدي إلى استخدام أفراد
األسرة للعنف تجاه بعضهم ،وقد خلصت الدراسة إلى تفسير بسي

مفاده "أن أفراد األسرة يضربون

بعضهم البعض ويمارسون العنف ألنهم يستطيعون فعل ذل " ،بمعنى أن الجو األسري ،وطبيعة
العالقات بين األفراد ،ودرجة الضب االجتماعي التي تمارسه األسرة على أفرادها كلها عوامل تساهم
في حدوث العنف.
المفةاهيم األساسةية لهةذه النظريةة هةي (المكافةآت ،والةيمن ،والةربح ،والمكاسةب) ،فالمكافةآت عبةارة عةن
مشاعر إيجابية أو مادية أو معنوية يحصل عليهةا الشةخ
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جةراء تصةرفاته ،فالرجةل المعتةدي يعتقةد أن

المجتمع يحترمةه ويقةدره ألنةه لةم يسةمح لزوجتةه بتحةدي سةلطته باألسةرة .أمةا الةيمن فيتميةل بالعقوبةات أو
عةدم تقةديم مكافةآت جةراء تصةرفات قةام لهةا الشةخ

 .أمةا بالنسةبة للةربح والمكاسةب ،فهةي الفةرق بةين

المكافةآت والةيمن ،حيةث إنةه كلمةا ظةن الرجةل العنيةف أن المكافةآت والمنةافع التةي سةيحققها جةراء عنفةه
أعلى من اليمن والمخاسر التي سيدفعها جراء ذل السةلو  ،حينهةا سةتزداد إمكانيةة تصةرفه بعنةف نحةو
زوجته وتزداد إساءته وتنكيله واضطهاده لها (الحا يحيى.)243 :2013 ،
 7.3.2نظرية الصراع
تقةوم هةذه النظريةة علةى الفكةر الماركسةي التةي ترجةع العنةف فةي المجتمةع إلةى الصةران وخاصةة الصةران
الطبقي ،والصران أيضا يمتد ليشمل كافة الصراعات السياسية والدينية ،وصةران المصةالح والصةران علةى
السلطة والصران يميل التربة الخصبة لزيةادة مظةاهر العنةف فةي الوقةت الةراهن ،خصوصةا فةي ظةل عةدم
توازن القو فعادة ما يميل الطرث األقو لفرض هيمنته على األضعف لتستمر بعد ذلة دا ةرة العنةف،
وتؤكة ةةد النظرية ةةة علة ةةى أن المؤسسة ةةة العا لية ةةة هة ةةي أول مؤسسة ةةة اضة ةةطهاديه يختبرهة ةةا الفة ةةرد فة ةةي حياتة ةةه
االجتماعية .حيث تميل سيطرة الرجل على المرأة في النظام العا لي ،أخطر األميلة التةي تقةدمها نظريةة
الصةران وتةةدينها مةةن األسةةاس ،والةةى ذلة يشةةير ( )Engels, 1845فةةي كتابةةه (أصةةل العا لةةة ،الملكيةةة
الخاصة ،والجولة) إلى أن الةزوا يميةل نموذجةاً راقيةاً للعةداوات التةي ظهةرت فةي التةاريخ ،حيةث إن نمةو
وازدهةةار مجموعةةة معينةةة يةةتم علةةى حسةةاب مأسةةاة واضةةطهاد مجموعةةة أخةةر  ،وأن العالقةةة بةةين الةةزو
والزوجة هي ميال نموذجي لما يحصل الحقاً من اضطهاد بين الطبقة الرأسمالية والطبقة العمالية.
وفةةي الةةدا رة الفرديةةة أو الشخصةةية عةةادة مةةا يوجةةد الص ةران بةةين األق ةران واألزوا  ،واألبنةةاء ،واألصةةدقاء،
والجيران .والمالح أن السمة الخاصة بالصراعات والنزاعات في هذا المستو  ،أنه غالبا ما يةؤد إلةى
حدوث أنوان من الخسارة في العالقات الشخصية أو الفردية ألطرافها قد تمتد على المد الطويل.
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وأن القةةوة الحقيقيةةة للتفسةةير النفسةةي للص ةران إنمةةا تكمةةن فةةي إمكانةةات التنبةةؤ بالنتةةا

المتعةةددة للمواقةةف

الصراعية على أساس من المعرفة بالعوامل التةي يفتةرض أن لهةا تةأيي ار علةى قةوة االتجاهةات اإلسةتجابية
المتنافس ةةة ،وم ةةد تأييره ةةا عل ةةى اتجاه ةةات أطة ةراث الصة ةران باالس ةةتجابة والتفاع ةةل أو بالتجن ةةب واالبتع ةةاد
(بدو .)1997 ،
 8.3.2النظرية البنائية الوظيفية
تعتبر هذه النظرية من أكير النظريات االجتماعية شيوعاً واسةتخداماً فةي مجةال علةم االجتمةان األسةري،
ويحةةر

علمةةاء هةةذه النظريةةة علةةى د ارسةةة العالقةةة بةةين األس ةرة والةةنظم االجتماعيةةة األخةةر  ،مةةن الةةرواد

األوا ةةل المؤسسةةين للنظريةةة البنا ي ةةة الوظيفيةةة فةةي علةةم االجتم ةةان أوغسةةت كونةةت ،ودوركةةايم ،وهرب ةةرت
سبنسر .فهؤالء هم الذين وضعوا الحجر األساسي لهذه النظريةة ،يةم جسةد هةذه النظريةة فيمةا بعةد علمةاء
االنيربولوجيا ميل راد كليف براون ،ومالينوفسكي.
اس ةةتمدت ه ةةذه النظري ةةة أصة ةةولها م ة ةةن المة ةةسلمات األساس ةةية لالتج ةةاه العضة ةةوي ال ةةذي ك ةةان س ةةا دا فة ةةي
النظريات االجتماعية األولةى فةي علةم االجتمان ،والمسلمة األساسية التي ترتكز عليها البنا ية الوظيفية
تكامل األجزاء فةي كل واحد ،واالعتماد المتبادل بين العناصر المختلفة للمجتمع ،لذل فان التغييةر فةةي
أحةد األجزاء من شانه أن يحدث تغيةرات فةي األجةزاء األخةر  .وتهةتم هةذه النظريةة بةةالطرق التةي تحةاف
علةى تةوازن عناصةر البنةةاء االجتمةاعي ،وعلةةى هةذا األسةةاس ينظةر الوظيفيةةون للعنةف علةةى أن لةه داللةةة
داخةةل السةةياق االجتمةةاعي فهةةو إمةةا أن يكةةون نتاجةةا لفقةةدان االرتبةةاط بالجماعةةات االجتماعيةةة التةةي تةةنظم
وتوجةةه السةةلو  ،أو أنةةه نتيجةةة لالمعياريةةة وفقةةدان التوجيةةه والضةةب االجتمةةاعي الصةةحيح وبةةذل يجةرفهم
التيةةار إلةةى العنةةف ،ومةةن ناحيةةة أخةةر قةةد يكةةون األف ةراد عةةدوانيين فيسةةلكون ط ةريقهم بعنةةف ،ألنهةةم ال
يعرفون طريقةةة للحيةةاة غيةةر ذل ة  .أمةا وحةدة التحليةل التةي تهةتم بهةا البنا يةة -الوظيفةة فةي مجةال العنةف
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األسةري فهةي الوحدات الصغر (كاألسرة واألنساق االجتماعية الصغيرة نسبيا) .كما تركةز علةى العنةف
المتبادل بين الزوجين ،وبينهما وبين األبناء أو بين األبناء البالغين وكبار السن .لذا ير الوظيفيون انه
يمكةةن التخفيةةف مةةن حةةدة مشةةكلة العنةةف األسةةري عةةن طرية ة العمةةل علةةى زيةةادة التكامةةل االجتمةةاعي،
والعمةةل علةةى زيةةادة ارتبةةاط األف ةراد بالجماعةةات األوليةةة ميةةل األس ةرة التةةي تعمةةل علةةى إشةةبان احتياجةةاتهم
النفسية واالجتماعية ،وتغرس فةيهم القةيم الدينية وقيم االنتماء( .حلمي.)24 :2000 ،
 9.3.2النظرية األبوية والذكورية )النظرية البطريركية)
إن النظام األبوي البطريركةي هةو بنيةة اجتماعيةة متميةزة ناتجةة عةن شةروط وظةروث تاريخيةة واجتماعيةة
ويقافيةةة تتكةةون مةةن سلسةةلة مةةن الم ارحةةل التاريخيةةة والتشةةكيالت االجتماعيةةة المترابطةةة فيمةةا بينهةةا حيةةث
ت ةرتب كةةل مرحلةةة منهةةا بمرحلةةة انتقاليةةة تسةةبقها حتةةى تصةةل إلةةى مرحلةةة النظةةام "األبةةوي الحةةديث" .ومةةن
الناحيةةة البنيويةةة فالنظةةام األبةةوي يتكةةون مةةن ط ار ة التفكيةةر والعمةةل والسةةلو وي ةرتب بةةنم معةةين مةةن
التنظيم االجتماعي واالقتصادي التقليدي الساب على الرأسمالية .وهو يتخةذ مةن المجتمةع العربةي شةكال
نوعيةةا متمي ة از يقابةةل المجتمةةع الحةةديث ،مةةن خصا صةةه ،قابليتةةه علةةى االسةةتمرار وعلةةى مقاومةةة التغيةةر
والمحافظة على القيم والعصبيات العشا رية واألعراث التقليدية القديمة.
وعلى الصعيد االجتماعي يهيمن النظام األبوي على العالقات االجتماعية واالقتصةادية والسياسةية التةي
تغل ةةب عليه ةةا االنتم ةةاءات القبلي ةةة والطا في ةةة والمحلي ةةة ،ألن المجتم ةةع األب ةةوي ه ةةو ن ةةون م ةةن المجتمع ةةات
التقليدية التي تسودها أنماط معينة من القيم والسلو وأشكال متميزة من التنظيم ،وهو يشكل بنى نوعية
متميةزة تتخةذ أشةكاالً مختلفةةة مةن بينهةا بنيةة المجتمةةع األبةوي العربةي ،الةذي هةةو أكيةر أبويةة وأشةد تقليديةةة
وأكي ةةر محاصة ةرة لشخص ةةية الف ةةرد ويقافت ةةه وترس ةةيخا لقيم ةةه وأع ارف ةةه االجتماعي ةةة التقليدي ةةة وتهميش ةةا للمة ةرأة

25

واستالبا لشخصيتها ،ألنه ذو طابع نةوعي وامتةداد تةاريخي وخصوصةية تةرتب بالبي ةة الصةحراوية والقةيم
والعصبيات القبلية التغالبية.
ومن المعروث في المجتمعات األبوية -البطريركية ،كما في المجتمعات العربية عموما ،هو أن العا لةة
أبويةةة -ذكوريةةة تعمةةل علةةى بنةةاء شخصةةية خاضةةعة تميةةل إلةةى الخضةةون للكبةةار واإلذعةةان للعا لةةة وكةةذل
للسلطة عبر تربية أبوية صارمة تعلم األفراد الخضون والطاعة العمياء ،حيث يميل األب القوة والسةلطة
واألم واألوالد الطاعةةة والخضةةون ،وحينمةةا ينشةةأ األوالد ،يق ةوم الولةةد بتقليةةد األب ومحاكاتةةه وأخةةذ دوره فةةي
التسةةل علةةى أختةةه أوال يةةم علةةى عا لتةةه بعةةد الةةزوا يانيةةا ،وتقةةوم البنةةت بتقليةةد األم وأخةةذ دورهةةا الخاضةةع
واالنصيان إلى أوامر الذكر ونواهيه.
يظهةةر هةةذا النظةةام فةةي البنةةى السياسةةية واالجتماعيةةة والنفسةةية ،ويقةةوم حجةةر األسةةاس فيةةه علةةى اسةةتعباد
المة ةرأة ونف ةةي وجوده ةةا االجتم ةةاعي ،ذلة ة أن ةةه مجتم ةةع ذك ةةوري تس ةةكن في ةةه الذهني ةةة األبوي ةةة ذات النزع ةةة
السلطوية الشاملة التي ترفض النقد وال تقبل بالحوار إال أسلوباً لفرض سيطرتها (شرابي.)1987 ،
نسةتنت ممةا سةب  ،مةن خةالل النظريةات التةي تناولةت العنةف بةين أفةراد األسةرة الواحةدة وخاصةة العنةف
الموجه ضد المرأة ،أن معظم سلو العنف متعلم من خالل المالحظة ،وأن العقاب واإلحبةاط يزيةد فةي
عمليةة العنةف ،كمةا أن الخبةرات المؤلمةة التةي يمةر بهةا الطفةل واألسةاليب األسةرية السةي ة فةي التنشة ة
االجتماعيةة تزيةد فةي سةلو العنةف ،وأن معظةم سةلو اإلنسةان مةتعلم مكتسةب ،باإلضةافة إلةى نظةرة
المجتمةع نحةو المةرأة ،فالرجةل فةي أغلةب األحيةان يملة

السةلطة والقةوة والمةال والم اركةز االجتماعيةة

والسياسية واالقتصادية ،وكذل القانون إلى جانبه ،بحيث ال يعاقب الرجل عن ممارسة األفعال العنيفة
اتجاه أفراد أسرته خاصة اإلناث ،فهو يعتبر ذل شةأن داخلةي ال يجةوز البةوه بةه أو السةماه لآلخةرين
بالتدخل فيه.
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كمةةا ورد فةةي نظريةةة التحليةةل النفسةةي التةةي أشةةارت إلةةى أهميةةة الخب ةرات والتجةةارب السةةابقة التةةي يمةةر بهةةا
الرجال والنساء على حد سواء في تشكيل شخصياتهم ،فخبرات الطفولة تنمي لد المرأة المعتةد عليهةا
معتقدات وسلوكيات خاط ة تصبح مع مرور الزمن جزء من شخصيتها حتةى فةي مرحلةة البلةوغ والرشةد،
وأن خبرات الطفولة المبنية على العنف لد الرجال –سواء كانوا ضحايا للعنف أو مشاهدين له -فإنهةا
تةةؤير فةةيهم بشةةكل أقةةو مةةن النسةةاء ،فهةةي تعلمهةةم كيةةف يحصةةلون علةةى مةةا يريةةدون بةةالقوة ،أمةةا أصةةحاب
ةارز فةةي ارتكةةاب العنةةف ،فالمؤي ةدين
دور بة اً
النظريةةة النفسةةية االجتماعيةةة فيةةرون أن للضةةغوط االجتماعيةةة اً
لهةذه الفكةرة يربطةون بةين المسةؤوليات المت ازيةدة للرجةل والسةلو العنيةف ،وفةي نظريةة التبةادل والضةب
االجتماعي حاول الباحيين معرفةة مةد تةأيير رضةا الةزوجين ،واسةتقرار الحيةاة األسةرية ،ونتةا

العنةف،

وطبيعة العالقات بين أفراد األسرة في ارتكةاب العنةف ،وخلصةوا إلةى أن طريقةة معالجةة الخالفةات تتةأير
بنوعيةةة العالقةةات بةةين النةةاس ،فالخالفةةات بةةين أف ةراد األسةةرة الواحةةدة يصةةعب تجنبهةةا وأكيةةر كلفةةة –علةةى
األسرة نفسيا واجتماعيا -في حال تجاهلها ،بعكس الخالفات التي تنشأ بين األصدقاء والزمالء وغيرهم،
وفةةي حةةال عةةدم تةةوفر المهةةارات الالزمةةة لحةةل الخالفةةات ،فةةإن مشةةاعر الغضةةب يمكةةن أن تةةؤدي إلةةى
ارتك ةةاب العن ةةف ،خاص ةةة إذا أدر الش ةةخ

أن اس ةةتخدامه للعن ةةف ال يترت ةةب علي ةةه أي عقوب ةةات أو أن

العقوبات التي تنت عن ممارسة العنف تكون أقل إشباعا من تنفيس مشاعر الغضب.
 4.2التوافق النفسي والعنف
إن الةةذين يتعرضةةون للعنةةف مةةن الصةةعب علةةيهم تغييةةر واقعهةةم غالب ةاً ،وال بةةدا ل أمةةامهم لتغييةةر البي ةةة،
فالزوجةةات المعرضةةات للعنةةف رغةةم تعرضةةهن لإليةةذاء ولةةديهن القةةدرة علةةى مغةةادرة جةةو العنةةف واالبتعةةاد
عن الشخ

المسيء ،إال أنهن ال يغادرن منازلهن ،ولعل مةن األسةباب المهمةة التةي تةدفع المةرأة للبقةاء

في بيتهةا بعةد تعنيفهةا ناهية عةن حاجةة األسةرة خاصة ًة األطفةال لهةا ،هةو جعةل هةذا العنةف مقبةوالً ،ومةا
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يحق هذا الهدث هو ميكانزمات وحيل الدفان النفسي ميل اإلنكار والتبريةر ،فتنكةر الزوجةة إيةذاء الةزو
لها وتبحث عن مبررات لسلوكه ،وقد يصل األمر إلةى لةوم الةذات وتقنةع نفسةها بضةرورة تغييةر سةلوكها،
وهةةذا األمةةر يجعةةل العنةةف روتةةين حيةةاة ،كمةةا أن العنةةف الممةةزو بالحةةب أحيانةاً يحةةول دون المعانةةاة مةةن
صدمة العنف (إبراهيم.)1989 ،
 5.2خصائص شخصية المرأة التي تتعرض للعنف
تتبةةاين العوامةةل والمتغي ةرات اليقافيةةة واالجتماعيةةة والبي يةةة التةةي ت ةرتب بةةالعنف ضةةد الم ةرأة ،إال أن هنةةا
سمات شخصية لد المرأة التي تتعرض للعنف تجعلها أكير اسةتهدافاً لةه ،وقةد أشةارت بعةض الد ارسةات
إلى أن المرأة المعنفة أو المساء إليها ،تيير عدوان الرجةل وعنفةه ضةدها .وذلة ألن عنةف الرجةل يحقة
لها رغبة في إشبان حاجتهةا إلةى المازوشةية ،ويحقة لهةا رغبةة فةي هزيمةة الةذات ،واضةطراب الشخصةية
الهازمة للذات ،وهذه الشخصية تظهر قبوالً واضحاً للعنةف الزوجةي ،ويظهةر فةي بدايةة الرشةد ،فغالبةاً مةا
يتجنةةب الفةةرد الخب ةرات السةةارة أو يركةةز علةةى الخب ةرات والعالقةةات التةةي تميةةل معانةةاة بالنسةةبة ل ةةه ،ويمنةةع
اآلخرين من مساعدته في الةتخل

مةن هةذه المشةاعر ،ويختةار النةاس والمواقةف والعالقةات التةي تشةعره

بخيبة األمل والفشل وسوء المعاملة ،ويدخل وينخرط في أنشطة تتسم بالتضحية بالنفس.
وهةذه الشخصةية تنظةةر إلةى الحاجةات بشةةكل تكةاملي ،حيةث أن الزوجةةة قةد تختةار الةةزو الةذ يكمةل لهةةا
بعض الحاجات النفسية في شخصيتها ،فعندما تكون الزوجة مازوشية فهي ترغب في زو سةادي ،كمةا
أن هنةةا بعةةض األع ةراض المرضةةية النفسةةية التةةي قةةد يتشةةابه فيهةةا الزوجةةان ،وقةةد أظهةةرت المقةةابالت
وأساليب التقرير الذاتي أن النساء الال ي تعرضن لإلساءة ،هن أكير اكت ابةا وأكيةر انخفاضةا فةي اعتبةار
ال ةةذات ،كم ةةا ي ةةزداد ل ةةديهن تع ةةاطي الكحولي ةةات واألعة ةراض الجس ةةمية والنفس ةةية مي ةةل :اض ةةطراب الن ةةوم،
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الكوابيس ،التوتر ،الصدان ،البكاء ،التململ ،كنتيجة للتعرض لإلسةاءة ( )Saunders, 1992كمةا ورد
في (حسن.)234-231 :2003 ،
 6.2الخصائص النفسية للمرأة التي تتعرض للعنف والرجل الذي يمارس العنف ضد المرأة.
 1.6.2الخصائص النفسية للمرأة الضحية
حدد ( )Epstein, 2003استناداً إلى الدليل التدريبي اإلرشادي للتعامل مع العنف الزوجي
) )Domestic Violence Counseling Training Manual, 2003الخصا

النفسية لكل من

المرأة التي تتعرض للعنف والرجل الذي يمارس العنف ضد المرأة ،على النحو التالي:
تتص ةةف المة ةرأة الت ةةي تتع ةةرض للعن ةةف ب ةةالجمود والقلة ة العصة ةبي ،والنزع ةةة للكم ةةال والطاع ةةة والخض ةةون،
واالكت ة ةةاب والية ةةأس ،ومشة ةةاعر فقة ةةدان الحيلة ةةة والعجة ةةز وعة ةةدم تقة ةةدير الة ةةذات والشة ةةعور باإلهانة ةةة ،ولة ةةديها
اضةةطرابات فةةي النةةوم واألكةةل (الش ةره أو فقةةدان الشةةهية) ،الميةةل لالنتحةةار والعمةةل عل ةى إحةةداث عاهةةات
بنفسةةها ،واالنعزاليةةة عةةن النشةةاط االجتمةةاعي واالخةةتالط بةةاآلخرين ،والرغبةةة الس ةريعة للبكةةاء ،واإلصةةابة
بنوبات الهستيريا والتهويل في األحداث التي تقع لها.
ويشير ( )Warren & Lanning, 1992إلى أن سمات شخصية المرأة التي تتعرض للعنف وتتعايش
معه ،تتصف بأنها أكير أنوية وأكيةر مةيالً للتسةامح .وفةي د ارسةة ) )Yoshihama, 2003التةي ركةزت
على استراتيجيات التحمل لد النساء اللواتي يتعرضن للضرب وعالقة ذل بحاالت االكت ةاب ،أر أن
هةذه االسةتراتيجيات تتشةكل بطةرق مختلفةة وفقةاً الخةتالث الظةروث المحيطةة بالحالةة المتعرضةة للعنةف،
حيةةث تت ةأير بالةةدعم المقةةدم مةةن أف ةراد العا لةةة أو األصةةدقاء أو المؤسسةةات القانونيةةة والرعايةةة االجتماعيةةة
والنفسية ،أو بالقدرة على االنفصال المؤقت والدا م ،كما أن الظروث االقتصادية المساندة أو الضاغطة
دور بشكل ديناميكي في اختيار استراتيجيات مواجهة موقف العنف الزوجي.
تلعب ًا
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تجدر اإلشارة إلى أنه من خالل المقابالت الفردية التي أجرتها الباحية مع خمس عشرة امرأة من النساء
اللواتي تعرضن للعنف ،ومقارنة تل الحاالت مع خصا

شخصية المرأة التي تتعرض للعنف كما

سب في البحث أعاله ،تبين أنه يوجد تطاب إلى حد كبير مع أغلبهن.
 2.6.2الصفات الشخصية للزوج الممارس للعنف
المعنةف ،وقةد حةدد الةدليل التةدريبي
كييرة هي الدراسات السيكولوجية التي اهتمت بتحليل شخصية الزو
ّ
اإلرشادي صفات الزو الممارس للعنف باآلتي:
سةةرعة الغضةةب والش ة  ،ومتعكةةر الم ة از ومتةةوتر وشةةديد االمتعةةاض والحساسةةية ،ولديةةة إحسةةاس بخيبةةة
األمل ،والخوث وعدم اإلحساس باألمان وانخفاض تقدير الذات ،ويتغلب عليه الشةعور بعقليةة الخاسةر،
ومفةةرط فةةي غيرتةةه ،وغيةةر قةةادر علةى تحمةةل الوحةةدة ،كمةةا إنةةه يلقةةي اللةةوم علةى اآلخةرين ويةرفض تحمةةل
المسؤولية ،ويلجأ إلى تعاطي المخدرات وادمان الخمر ،ويتصف بالتسلطية وحب التملة  ،وينظةر للمةرأة
نظرة دونية من منطلة ذكةوري ،وال يسةتطيع التعامةل مةع المواقةف الضةاغطة ،ويمةارس الجةنس باعتبةاره
نون من العدوان تجاه المرأة ،ولديه أحساس بأنه ضحية ،ويتصةف بالعدوانيةة تجةاه األطفةال والحيوانةات،
وفي العادة ينشأ في بي ة تتصف بسوء المعاملة (.)Epstein, 2003: 9-14
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 3.2المبحث الثاني :اآلثار المترتبة على العنف ضد المرأة
 1.3.2اآلثار الصحية
يتعرضةةون لةه وأطفةةالهم بمشةةاكل جسةةدية ونفسةةية
يةؤدي العنةةف الممةةارس مةةن قبةةل الةزو إلةةى إصةةابة مةةن ّ
تكبةةد تكةةاليف اجتماعيةةة
وجنسةةية ومشةةاكل صةةحية إنجابيةةة وخيمةةة علةةى المةةديين القريةةب والبعيةةد ،والةةى ّ
واقتصادية عالية ،ويمكن أن يسفر العنف ضد المرأة عن عواقب مميتة ،كالقتةل أو االنتحةار ،وأن تةنجم
عن العنف إصابات ،إذ يوجد نسبة  %42من النساء اللواتي يتعرضن لعنف الشري الحميم يبّلغن عن
تعرضهن إلصابة من جراء هذا العنف ،باإلضافة إلى اإلصابة باالكت اب واضطرابات اإلجهاد الالحقة
للرضو ومشاكل في النوم واضطرابات في األكل واعتالل الصحة بشكل عام (.)WHO, 2013
 2.3.2اآلثار االجتماعية واالقتصادية
تكبد تكاليف اجتماعية واقتصادية ضخمة تخّلف آيا اًر عديدة على
يؤدي العنف الممارس ضد المرأة إلى ّ
المجتمع قاطبةة ،فقةد تعةاني النسةاء مةن العزلةة وعةدم القةدرة علةى العمةل وفقةدان األجةر ونقة

المشةاركة

ةتمكن م ة ة ةةن االعتن ة ة ةةاء بأنفس ة ة ةةهن وأطف ة ة ةةالهن إالّ بش ة ة ةةكل مح ة ة ةةدود
ف ة ة ةةي األنش ة ة ةةطة المنتظم ة ة ةةة وع ة ة ةةدم ال ة ة ة ّ
(.)WHO, 2013
أظهر مركز البديل للتخطي والدراسات االسةتراتيجية أن الةدول تتكبةد خسةا ر فادحةة سةنوياً جةراء العنةف
ضد المرأة ،حيث تشير اإلحصا يات إلةى أن الواليةات المتحةدة األمريكيةة تتكلةف نحةو  5.8بليةون دوالر
سنوياً نتيجة العنف ضد المرأة ،بينما تتكلف كندا نحو  4.2مليار دوالر سنوياً ،في حين قدرت ما تنفقه
المملكة المتحدة سنوياً في هذا المجال ب  22.9بليون جنيةه اسةترليني ( .)WHO, 2013وفةي د ارسةة
أجراها المركةز االسةترالي لمناهضةة العنةف ضةد المةرأة واألطفةال بلغةت التكلفةة السةنوية لمناهضةة العنةف
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ضةةد المةرأة واألطفةةال  13.6بليةةون دوالر أسةةترالي(The National Council to reduce violence .
against women and their children, 2009: 4).

عربيةاً ،فةةي مسةةح قةةام بةةه الجهةةاز المركةةزي للتعب ةةة العامةةة واإلحصةةاء عةةام  2015بالتعةاون مةةع جهةةات
أخر  ،قدر حجم الخسا ر الناتجة عن العنف ضد المرأة من الزو فق في مصر بة  1.49مليار جنيةه
لنفس العام ،ويمكن تقسيم هذه التكاليف كالتالي:
أ .تكاليف مباشرة :تتميل في االنتقال من المكان الذي جر العنف علةى المةرأة فيةه إلةى مكةان العةال
وتكاليفه ،وتغيير مكان السكن ،ويقدر هذا النون من التكاليف عام  2015بة  831مليون جنيه.
ب .تكاليف غير مباشرة :وتتميل التكاليف غير المباشرة للعنف ضد المرأة في فقةدان مصةدر دخلهةا فةي
حالةةة االمتنةةان عةةن العمةةل أو ممارسةةة حياتهةةا ،ويقةةدر هةةذا النةةون مةةن التكةةاليف عةةام  2015ب ة 661
مليون جنيه.
ةار اقتصةادية سةلبية أخةر نتيجةة التمييةز ضةد المةرأة ،قةد تقةدر بأضةعاث األرقةام السةاب
كما أن هنا آي اً
اإلشارة إليها في حالة العنف ،إال أنه حتى اآلن ال يوجد أية تقديرات سواء دولية أو محلية توضح حجم
هذه التكاليف (.)WHO, 2013
 3.3.2أثر العنف على األطفال
من المحتمل أن يواجه األطفال الذين نشأوا في أسر ينتشر فيها العنف الممارس من قبل الزو ضد
زوجته ،إلى اضطرابات سلوكية وعاطفية يمكن أن تؤدي بهم إلى اقتراث ذل العنف أو الوقون ضحية
له في مرحلة الحقة من حياتهم.
الرضع
وتم الكشف أيضاً عن وجود عالقة بين العنف الممارس من قبل الزو وارتفان معدالت وفيات ّ
واألطفال ومعدالت إصابتهم باألمراض ميل :أمراض اإلسهال وحاالت سوء التغذية ;(WHO, 2013
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The National Council to reduce violence against women and their children,
.)2009
 4.3.2اآلليات المحلية لحماية النساء من العنف
تعتبر التشريعات والقوانين إحد اآلليات الرسمية التي يجب أن تتوفر لحماية حقةوق األفةراد بةالمجتمع.
أمةةا فةةي فلسةةطين ،ونتيجةةة للوضةةع السياسةةي واالقتصةةادي ،يعةةاني المواطنةةون مةةن غيةةاب سةةيادة القةةانون،
وزيةةادة الفلتةةان األمنةةي ،إضةةافة إلةةى ضةةعف أداء السةةلطة الفلسةةطينية لواجباتهةةا تجةةاه الم ةواطنين نتيجةةة
الستمرار االحتالل اإلس ار يلي ودوره المتعمد في تدمير مقومةات نهةوض مجتمةع فلسةطيني قةوي ،بةل إن
سياسةةة االحةةتالل تزيةةد مةةن حرمةةان الم ةواطنين ،وخاصةةة النسةةاء ،مةةن الشةةعور بةةاألمن اإلنسةةاني ،والةةذي
بدوره يصعد من عملية العنف داخل األسرة وخارجها.
إن العمةةل علةةى مسةةودات قانونيةةة فةةي ظةةل الوضةةع السياسةةي القةةا م عمليةةة مسةةتحيلة فةةي ظةةل غي ةةاب
المجلس التشريعي ،كما أن الحديث عن حقوق النساء في القوانين وفي ظل هذه الظروث ال يعتبةر مةن
أولويات صنان القرار واألحزاب السياسية.
ف ةةي ظ ةةل ه ةةذا الوض ةةع السياس ةةي ،وغي ةةاب س ةةيادة الق ةةانون ،واس ةةتمرار س ةةلطة االح ةةتالل اإلسة ة ار يلي عل ةةى
األراضي الفلسطينية المحتلة وأياره السلبية على حقوق النسةاء ،يظةل مةن الضةرورة التطةرق إلةى اآلليةات
المحليةةة المتةةوفرة لحمايةةة حقةةوق النسةةاء ،والتةةي تنقسةةم إلةةى :اآلليةةات الرسةةمية المتميلةةة بالتشةريعات ،وهةةي
القةةانون األساسةةي وقةةانون العقوبةةات ،وآليةةات الحمايةةة غيةةر الرسةةمية ميةةل العشةةا ر والمؤسسةةات النسةةوية
(سعادة.)21 :2009 ،
بةةالرغم مةةن ذل ة فةةإن السةةلطة الوطنيةةة الفلسةةطينية تح ةاول بةةذل جهةةود ال بةةأس بهةةا فةةي مجةةال مناهضةةة
العن ةةف ض ةةد المة ةرأة ،وذلة ة م ةةن خ ةةالل محاول ةةة تكيي ةةف القة ةوانين والتشة ةريعات لتتوافة ة م ةةع م ةةا ورد ف ةةي
االتفاقيةةات الدوليةةة ،عةةن طري ة مراجعةةة الق ةوانين والتش ةريعات لتحديةةد الفج ةوات فيهةةا ،واج ةراء التعةةديالت
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الالزمةة ،حيةث تعمةل و ازرة شةؤون المةرأة جاهةدة علةةى تجميةد العمةل بالمةادة  340والمةادة  18مةن قةةانون
العقوبات ،والمتعلقة بالعذر المخفةف ،والمصةادقة علةى أهةم الموايية والمعاهةدات الدوليةة التةي لهةا صةلة
بمحاربة العنف ضةد المةرأة ،ال سةيما اتفاقيةة سةيداو ،وقةد شةملت خطةة عمةل و ازرة شةؤون المةرأة لألعةوام
 ،2010- 2008محةةور العنةةف كمحةةور ر يسةةي ،يحتةةوي علةةى عةةدد مةةن التةةدخالت التةةي مةةن شةةأنها أن
تساهم في الحد من كافة أشكال العنف ضةد المةرأة .وقةرر مجلةس الةوزراء تشةكيل لجنةة وطنيةة مةن أجةل
مناهضةة العنةةف ضةةد المةرأة ،مةةن أهةةم أهةةدافها صةياغة خطةةة وطنيةةة لمناهضةةة العنةةف ،وقةةد جةةر العمةةل
علة ةةى إعة ةةداد اإلسة ةةتراتيجية الوطنية ةةة لمناهضة ةةة العنة ةةف ضة ةةد الم ة ةرأة بالمشة ةةاركة والتع ة ةاون بة ةةين الفة ةةاعلين
والمت ة ة ةةدخلين ،سة ة ة ةواء ك ة ة ةةانوا م ة ة ةةن الحكوم ة ة ةةة أو م ة ة ةةن المنظم ة ة ةةات غي ة ة ةةر الحكومي ة ة ةةة والقط ة ة ةةان الخ ة ة ةةا
(.)Diab, 2011
وقد تم تشكيل اللجنة الوطنيةة لمناهضةة العنةف ضةد المةرأة فةي خطةوة تهةدث إلةى متابعةة نتةا

المةؤتمر

الةةوطني ،والةةذي نفذتةةه و ازرة شةةؤون الم ةرأة فةةي نهايةةة عةةام  ،2007كانةةت أهةةم المخرجةةات لهةةذا المةةؤتمر
التركيز على ضرورة العمل على مستو وطني بشمولية لضمان الوصول إلةى إسةتراتيجية وطنيةة فعالةة
لحماية حقوق النساء والفتيات الفلسطينيات ،كما حددتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضةد
ةاء علةةى توصةةيات المةةؤتمر تةةم رفةةع مةةذكرة تفسةةيرية لمجلةةس الةةوزراء بخصةةو
المةرأة ،وبنة ً

تشةةكيل اللجنةةة

الوطنيةةة لمناهضةةة العنةةف ضةةد الم ةرأة ،تمخةةض عنهةةا صةةدور ق ةرار مجلةةس الةةوزراء رقةةم ( ،)59بتةةاريخ:
 ،2008/06/09بضرورة تشكيل لجنة وطنية لمناهضة العنف ضد المةرأة ،وتضةم فةي عضةويتها وزيةرة
و ازرة شةةؤون المةرأة ر يسةاً ،وو ازرة الشةةؤون االجتماعيةةة نا بةاً للةةر يس ،وتشةةمل أعضةةاء مميلةةين مةةن الف ةةات
العليا من الو ازرات :الصحة ،التعليم ،الداخلية ،اإلعالم ،العدل ،األوقاث ،ديوان قاضي القضاة ،مكتب
الر يس ،العمل ،االتحاد العام للمرأة ،ومميلة عن منتد المنظمات األهلية (.)Diab, 2011
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أهم المهام الخاصة بعمل اللجنة:
وضع استراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة تكون أساسةاً لخطةة وطنيةة شةاملة للحةد مةن العنةف
الموجه للمرأة بكافة أشكاله ،وهذا يتطلب التالي:
 .1إعداد الدراسات واألبحاث الالزمة حول قضايا العنةف ضةد المةرأة وأيةره علةى المجتمةع وانشةاء قاعةدة
بيانات (بن معلومات)،
 .2إنشاء لجان فنية متخصصة لمتابعة وتحقي أهداث اللجنة.
 .3العمل على تنفيذ ما ورد فةي االتفاقيةات الدوليةة وموايية األمةم المتحةدة الخاصةة بةالعنف ضةد المةرأة
في التشريعات واإلجراءات الوطنية.
المسةةاهمة فةةي تعزيةةز التع ةاون اإلقليمةةي والةةدولي فةةي مجةةال مناهضةةة العنةةف ضةةد الم ةرأة بكافةةة أشةةكاله
(.)Diab, 2011
 5.3.2حماية المرأة في قانون العقوبات
تخضع النسةاء لقةانون العقوبةات األردنةي للعةام  1960فةي الضةفة الغربيةة ،وللقةانون الفلسةطيني 1936
في قطان غزة ،ولذا ال يستند قانون العقوبةات السةاري المفعةول علةى القةانون األساسةي الفلسةطيني الةذي
تم إق ارره فةي  2003وبالتةالي ،تفتقةر النسةاء إلةى الحمايةة القانونيةة التةي يجةدر بالقةانون أن يوفرهةا لهةن،
بل يتعامل القانون مع النساء كأنهن المسؤوالت عما يحدث من انحراث وج ار م (سعادة.)22 :2009 ،
 6.3.2آلية الحماية المحلية غير الرسمية
تتميةةل هةةذه اآلليةةة بتةةدخل األسةةرة الممتةةدة ،أو تصةةل إلةةى العشةةا ر أو الحمولةةة ،وذلة اقت ارنةاً بنةةون العنةةف
الممةةارس ،ففةةي حةةاالت الضةةرب  -والتةةي غالب ةاً مةةا تكةةون مةةن الةةزو لزوجتةةه  -تتةةدخل عا لةةة الةةزوجين
النوويةة أو الممتةةدة لحةةل اإلشةةكالية وتعزيةةز سياسةةة الصةةمت لةةد النسةةاء ،وتشةةجع هةةذه اآلليةةة عةةادة علةةى
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سكوت األنيى والرضا بما تتعةرض لةه مقابةل الحصةول علةى امتيةازات األسةرة ،والتةي تكةون عةادة قبولهةا
ضمن األسرة ،وتوفير الحماية لها من المحي  ،وان كانت تتعرض إلى انتها شعورها باألمن اإلنساني
داخ ةةل األسة ةةرة ،وف ةةي حة ةةاالت قت ةةل اإلنة ةةاث  -والت ةةي ت ة ةرتب ب ةةالواقع الفلسة ةةطيني ف ةةي أغل ةةب األحيةةةان -
كاغتصةاب الفتةاة مةن قبةل أحةد أفةراد أسةرتها أو الشة بوجةود عالقةات بغةض النظةر عةن طبيعتهةا (وفةةي
أحيان أخر تنجم عملية القتل عن الزوا المختل بين األديةان) ،فةي هةذه الحةاالت تتةدخل العشةا ر أو
الحمولةةة لحةةل اإلشةةكالية بسةةبب التعقيةةدات فةةي القضةةية ،خاصةةة إن كانةةت اغتصةةاباً مةةن قبةةل أحةةد أف ةراد
األس ةةرة ،وف ةةي معظ ةةم الحل ةةول تك ةةون النتيج ةةة لص ةةالح المعت ةةدي ال ةةذكر ،فإم ةةا الحك ةةم ب ةةزوا الفت ةةاة م ةةن
مغتصةةبها إذا كةةان خةةار إطةةار األسةةرة ،أو قتلهةةا ،وفةةي معظةةم حةةاالت االغتصةةاب داخةةل األسةةرة ،يكةةون
الحكم هو قتل األنيى (سعادة.)24 ،2009 ،

 4.2المبحث الثالث :المؤسسات المناهضة للعنف الموجه ضد المرأة في محافظات
الوطن
كبير إلى جانب الرجل في بناء
دور اً
منذ خل هللا عز وجل البشرية من زمن آدم وحواء لعبت المرأة اً
المجتمع ومشاركتها له في اتخاذ الق اررات المصيرية ،فكانت تفلح األرض وتزرن وتحصد وتنجب األوالد
وتربيهم وتهتم بأسرتها وتكده لتوفير لقمة العيش لها ،ولقد شاركت المرأة الفلسطينية في تنمية المجتمع
إلى جانب مشاركتها في العملية النضالية والكفاه من أجل نيل االستقالل وتحرير كامل األرض
المحتلة فمنذ عهد االنتفاضة األولى عملت المرأة على تشكيل العديد من الجمعيات والمراكز النسوية
التي كان لها الدور األكبر في تعزيز المشاركة النسا ية للمرأة في المجتمع الفلسطيني ،وتمكينها للمرأة
فالمرة هي :األم ،واألخت ،والزوجة ،وهي المعلمة والطبيبة،
أ
ومشاركتها في اتخاذ الق اررات المصيرية
والمهندسة وهي التي تسهر الليالي على تربية أوالدها ،فهي كل المجتمع.
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ومنذ مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية عملت المرأة على تشكيل العديد من المؤسسات األهلية التي
تهتم بقضايا المرأة وتمكينها من المشاركة في تنمية المجتمع الفلسطيني واتخاذ الق اررات التي كانت
حكر على الرجل ،وبرز موضون مشاركة المرأة في المؤسسات األهلية بشكل عام في كيير من المحافل
اً
والمؤتمرات الدولية ،مؤكدة على أن المرأة تمتل

من المهارات والقدرات والطاقات ميلها ميل الرجل،

وبناء عليه فإن حرمان المجتمع من هذه الطاقات والقدرات يركز على الصعوبات في تحقي التنمية
الشاملة ،وعليه ركزت المؤتمرات والمحافل الدولية على أهمية إش ار

المرأة في التنمية الشاملة في

الجوانب االقتصادية ،واالجتماعية ،والسياسية ،واليقافية ،وابراز دورها البناء في تحقي
المؤسسات بشكل عام والمؤسسات األهلية بشكل خا

التنمية وبناء

 ،وكما عقدت المؤتمرات والمحافل الدولية

المطالبة بسن القوانين والتشريعات التي تمكن المرأة من أخذ دورها البناء في العملية التنموية الشاملة،
وتغيير النظرة السلبية السا دة في المجتمعات (جبران.)2014 ،
وضمن مشرون "دعم وحماية المرأة" الذي تنفذه المبادرة الفلسطينية لتعمي الحوار العالمي والديمقراطية
"مفتاه" ( )2015والذي يسعى إلى تعزيز الحقوق الجنسية واإلنجابية ) (UNFPAبالشراكة والتعاون
مع صندوق األمم المتحدة للسكان من خالل تقوية المؤسسات ذات العالقة التي تقدم الخدمات للنساء
والفتيات المعنفات ،قامت "مفتاه" بالعمل على تحديث دليل للمؤسسات التي تقدم خدمات للنساء
المعنفات باالستناد إلى دليل نظام التحويل الوطني "تكامل" بحيث يكون سهالً وفاعالً يمكن من خالله
لمقدمي الخدمات استخدامه كأداة تسهل توجيه النساء لتلقي الخدمات ،وتسهل على النساء استخدامه
والتوجه للحصول على الخدمات المناسبة لهن ،وأن العمل على تطوير الدليل سيؤدي إلى زيادة الوعي
بالقطاعات الخدمية المتوافرة والتعرث إلى نوعية الخدمات التي تقدم للنساء المعنفات ،كما أنه سيكون
أداة من أدوات تفعيل نظام التحويل الوطني الفلسطيني.
ً

37

تم إقرار نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات في العام  ،2013من أجل مأسسة آليات واجراءات
العمل مع النساء المعنفات في القطاعات الصحية واالجتماعية والشرطية في المؤسسات الوطنية كافة
التي تقدم خدمات للنساء ،ويعتبر دليل المؤسسات التي تقدم خدمات للنساء جزءاً مهماً من آليات
التحويل والجهات المحولة إليها.
اشتمل الدليل الذي تم تطةويره ،علةى البيانةات التعريفيةة الخاصةة بالمؤسسةة وعملهةا وعناوينهةا وعنةاوين
فروعها وأهدافها والخدمات التي تقدمها ،وما إذا كانت تعمةل وفة نظةام التحويةل الةوطني ،وكيةف ومةع
من تتعامل ،واشتمل الدليل على المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الموجودة فةي محافظةات الةوطن،
والةو ازرات ذات العالقةة ومنهةا ،و ازرة شةؤون المةرأة وو ازرة الشةؤون االجتماعيةة وو ازرة التربيةة والتعلةيم،
إضافة إلى وحدة حماية األسرة في القطان الشرطي في محافظات الوطن ،وكذل و ازرة الداخلية ووحدة
النون االجتماعي ودوا ر المرأة في المحافظات الشمالية ،كون المحافظات الجنوبية لم تدر ملف المرأة
في محافظاتها لغاية اليوم (دليل المؤسسات العاملة في مكافحة العنف ضد المرأة.)2015 ،
 1.4.2أهم المؤسسات المناهضة للعنف ضد المرأة في محافظة أريحا واألغوار هي اآلتية:
 .1محافظة أريحا واألغوار
تةةدعم محافظةةة أريحةةا واألغ ةوار مناهضةةة العنةةف ضةةد الم ةرأة مةةن خةةالل التشةةبي بةةين المؤسسةةات فةةي
المحافظةةة وعقةةد الورشةةات ،وبالتع ةاون بةةين مركةةز الم ةرأة لإلرشةةاد القةةانوني واالجتمةةاعي ومحافظةةة أريحةةا
واألغةوار ومنظمةةة أطبةةاء العالم/إسةةبانيا ،ومديريةةة صةةحة المحافظةةة ،عقةةدت ورشةةة عمةةل بعنةوان "تشةةبي
أفضل ،أمان أفضل للنساء في محافظة أريحا واألغوار" ،وشار فيها مةا يزيةد عةن  50مةن المشةاركات
والمشةةاركين الةةذين يميلةةون المؤسسةةات الصةةحية واالجتماعيةةة والشةةرطية فةةي محافظةةة أريحةةا واألغ ةوار.
وهةةدفت الورشةةة إل ةى تعزيةةز التشةةبي والتع ةاون بةةين القطاعةةات الفاعلةةة والتةةي تعمةةل مةةع النسةةاء ،لتحسةةين
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الةةدعم المجتمعةةي لضةةحايا العنةةف القةةا م علةةى أسةةاس النةةون االجتمةةاعي ،وجةةاءت الورشةةة ضةةمن سلسةةلة
األنشطة التي ينفةذها المركةز لتعزيةز بنةاء الشةراكات المحليةة مةع جهةات ذات عالقةة فةي موضةون خدمةة
وحماي ةةة النس ةةاء ،وللتعري ةةف بكاف ةةة المؤسس ةةات العامل ةةة ف ةةي المج ةةال وتس ةةهيل عملي ةةة التواص ةةل والتنس ةةي
الميةةداني بةةين مختلةةف الجهةةات ممةةا يةةنعكس إيجابيةاً علةةى آليةةات تحويةةل النسةةاء المعنفةات بصةةورة مهنيةةة
تسهم في توفير األمان والحماية للنساء ،وترتقي بنوعية وجودة الخدمة المقدمة لهن.
كما نظمت محافظة أريحا واألغوار ورشة عمل بعنوان تنظيم العالقةة بةين الشةركاء لالرتقةاء بالعمةل فةي
مراكز حماية النساء من العنف ،شار فيها ما يزيد عن  30مشار يميلون  4محافظات (الخليةل -رام
هللا – محافظةةة أريح ةةا واألغة ةوار – ن ةةابلس) منه ةةا دوا ةةر المة ةرأة والمستش ةةارين الق ةةانونيين ف ةةي المحافظ ةةات
دوا ر حماية األسرة في الشرطة ،ومديريات الشؤون االجتماعية ،ومةديرة البيةت اآلمةن ،ومةديرة ومركةز
طوارئ محافظة أريحا واألغةوار ،ومةديرة مركةز المةرأة لإلرشةاد القةانوني واالجتمةاعي ،وفةي نهايةة الورشةة
اتف المشاركون على عدد من التوصيات أهمها العمل على توفير خدمة اإلرشةاد القةانوني واالجتمةاعي
للنسةةاء فةةي المنةةاط وخاصة ًة فةةي المنةةاط النا يةةة ،وبنةةاء آليةةات لتبةةادل المعلومةةات بةةين المؤسسةةات فةةي
رصةةد حةةاالت العنةةف وفةةي الد ارسةةات واإلحصةةا يات ومنةةاط توزيةةع الخةةدمات بةةين القطاعةةات ،وتشةةكيل
لجان فرعية محلية بين المؤسسات في إقامة األنشطة والمشاريع في إطار التعاون ،وبسبب تزايد ظاهرة
قتةةل النسةةاء فةةي اآلونةةة األخي ةرة فةةي محافظةةة أريحةةا واألغ ةوار ،وقعةةت شخصةةيات رسةةمية وأهليةةة ونسةةوية
بت ةةاريخ  ،2014-3-28عل ةةى وييق ةةة ش ةةرث ه ةةي األول ةةى م ةةن نوعه ةةا باأل ارض ةةي الفلس ةةطينية "لمناهض ةةة
العنف ضد النساء" ،في مقر محافظة أريحا واألغوار (محافظة أريحا واألغوار.)2013 ،
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 .2وزارة الصحة
أكةةد مةةدير صةةحة محافظةةة أريحةةا واألغ ةوار أن الةةو ازرة طةةورت فةةي عةةام  ،2014وحةةدة للصةةحة النفسةةية
للتعامل مع احتياجات النساء ،وهي وحةدة لةم تكةن موجةودة سةابقا ،ولةم يكةن يتواجةد أخصةا ي نفسةي فةي
المراكز الصحية ،وأشار إلى أن هذه الخدمات تتوفر اليوم في و ازرة الصةحة بسةبب العمةل والتنسةي مةع
مختلةةف المؤسسةةات لتةةوفير الحمايةةة للنسةةاء فةةي المنطقةةة ،وفةةي مقابلةةة أجرتهةةا الباحيةةة مةةع المسةةؤولة عةةن
البرنةةام  ،أشةةارت إلةةى أن ةه يةةتم الكشةةف والتقصةةي عةةن الحةةاالت المعنفةةة بشةةكل غيةةر مباشةةر مةةن خةةالل
النسةةاء التةةي ت ارجةةع عيةةادات الصةةحة اإلنجابيةةة ورعايةةة الحوامةةل ،أو التةةي تحضةةر لتطعةةيم أطفالهةةا ،ويةةتم
التعامل مع الحالةة بحسةب وضةعها إمةا بتحويلهةا إلةى العيةادة النفسةية أو إلةى البيةت اآلمةن ،ونوهةت إلةى
أن ةه يةةتم تحويةةل الحةةاالت مةةن جميةةع العيةةادات المنتش ةرة فةةي المنةةاط التابعةةة لمحافظةةة أريحةةا واألغ ةوار،
وتعتقةد المسةؤولة أن السةبب فةي ت ازيةد العنةف فةي المنطقةة يعةزو إلةى االهتمةام الكبيةر فةي اآلونةة األخيةرة
بموضةةون مناهضةةة العنةةف ضةةد الم ةرأة واكتشةةاث الحةةاالت المعنفةةة بعةةد التقصةةي والبحةةث ،ولةةيس بسةةبب
ت ازيةةد العنةةف بحةةد ذاتةةه ،وقةةد تةةم الكشةةف عةةن ( )45ام ةرأة تعرضةةت للعنةةف مةةن قبةةل الةةزو  ،أعالهةةا كةةان
العنةةف الجسةةدي يةةم النفسةةي يةةم الجنسةةي وهةةي علةةى الت ةوالي ( )3،20،22وذل ة بحسةةب اإلحصةةا يات
المتوفرة من خالل دا رة الصحة في محافظةة أريحةا واألغةوار للعةام  ،2016كمةا تبةين مةن أقةوال النسةاء
المعنفات ،أن المرأة المعنفة تمتنع عن التوجه إلى أي جهة لطلب المساعدة خوفا من الزو .
 .3وحدة حماية األسرة:
أكد مدير وحدة حماية األسرة من العنةف فةي مديريةة الشةرطة ،علةى دور وحةدة حمايةة األسةرة فةي جهةاز
الشةةرطة فةةي تةةوفير الحمايةةة للنسةةاء واألطفةةال مةةن العنةةف ،مشةةي ار إلةةى سةةعي جهةةاز الشةةرطة إلةةى تعزيةةز
وتطةةوير الش ةراكة مةةع المؤسسةةات العاملةةة فةةي القطاعةةات المختلفةةة ،وأشةةار إلةةى ت ازيةةد ظةةاهرة العنةةف فةةي
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اآلونةةة األخيةرة ،ومةةن وجهةةة نظةره يعتقةةد أن السةةبب يعةةود إلةةى االهتمةةام فةةي هةةذا الموضةةون مةةؤخ ار ولةةيس
بالضرورة تزايد في العنف ضد المرأة ،وأشةاد بةدور كليةة الشةرطة فةي محافظةة أريحةا واألغةوار واهتمامهةا
بالموضةةون ،حيةةث أقامةةت بالتع ةاون مةةع مركةةز الم ةرأة لإلرشةةاد القةةانوني واالجتمةةاعي ،دورة تدريبيةةة فةةي
قضةايا النةةون االجتمةاعي ومناهضةةة العنةةف ضةد المةرأة بحضةةور مةدير كليةةة الشةةرطة ومةدير دا ةرة حمايةةة
األسةةرة فةةي الشةةرطة ،وأفةةاد أن هةةذه الةةدورة مقدمةةة فةةي سلسةةلة دورات أخةةر  ،إضةةافة إلةةى كونهةةا أولةةى
الدورات التي تعقد في مبنى الكلية في هذا المجال ،وحةث المشةاركين فةي الةدورة علةى تطبية مةا تعلمةوه
على أرض الواقع وفي مجال عملهم الشرطي اليومي ووعدهم بدورات أخةر إسةتكمالية فةي هةذا المجةال
(الشرطة الفلسطينية.)2011 ،

 5.2المبحث الرابع :مناهضة العنف في اإلسالم
ةانية
عنةةدما يتحة ّةدث العةةالم عةةن حقةةوق اإلنسةةان فةةي هةةذا العصةةر وينةةادي بضةةرورة حف ة الك ارمةةة اإلنس ة ّ
ةاء أو شةةيوخاً أو
وتطبي ة الق ةوانين التةةي تكفةةل الحقةةوق ّ
للنةةاس علةةى اخةةتالفهم س ةواء كةةانوا رجةةاالً أو نسة ً
ص ةغا اًر ،نجةةد أن اإلسةةالم قةةد سةةبقهم جميع ةاً إلةةى هةةذا األمةةر ،فقةةد رع ةى الةةدين اإلسةةالمي مصةةالح البشةةر
أهميةةة المةرأة وتجةريم العنةةف تجاههةةا هةو إعطةةاء
وحقةةوقهم وأعطةةى كةةل ذي حة حقةه ،ومةن األدّلةةة علةةى ّ
المرأة في اإلسالم المكانة الرفيعة ،حيث تطرق اإلسالم من خالل النصو

الشةرعية الةواردة فةي القةرآن

الكةريم والسةّنة النبويةةة الشةريفة إلةةى الحةةديث عةةن أهميةةة المةرأة خصوصةاً الزوجةةة ،فقةةد وصةةف هللا الزوجةةة
بأنها سبب لحصول الهدوء ،والسعادة ،ومصدر للطمأنينة القلبية ،قال هللا تعةالىَ ﴿ :و ِّم ْن آَيَاتِّه ِِّ أ َ ْن ََلَه َ
ّ
سه ُكنُاا إِّلَ ْي ََها َو َجعَه َل َْيْهنَ ُك ْم َم َها َّورً َو َرًْ َمهًَّ إِّنَّ فِّهي ذَ ِّلهكَ َ يَها ِّلقَ ْهاٍ يَتَفَك َُّهرونَ ﴾
لَ ُك ْم ِّم ْن أ َ ْنفُ ِّ
س ُك ْم أ َ ْز َوا ًجا ِّلت َ ْ
(الةروم ،)21 ،ونالحة مةن خةالل اآليةة الكريمةة أن هللا تعةالى قةد بةين أهميةة وجةود الرحمةة والمةودة بةين
الزوجين ،وهي نقيض العنف واألذ وعدم االحترام ،وتتضح أيضاً معالم احتةرام المةرأة وعةدم العنةف إذا
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نظرنةا إلةى سةيرة النبةي عليةه الصةالة والسةالم مةع نسةا ه ،حيةث نجةد ّأنةه قةد ضةرب أرون األميلةة فةي فةةن
التعامل الراقي مع المةرأة ،والةذي سةب بةه كةل دعةاة مةا يسةمى باإلتيكيةت وذوق التعامةل مةع اآلخةر ،فقةد
كةةان عليةةه الصةةالة والسةةالم يصةةف النسةةاء بةةالقوارير ،وهةةي دليةةل الرقةةة والنعومةةة عنةةد الم ةرأة ،وهةةذا يةةدفع
الرجل للتعامل معها برقة حتى ال تكسر وال تخدش .ومن المواقف النبوية الكييرة مع النبي عليه الصالة
والسالم مع نسا ه حين بكت زوجته صفية رضي هللا عنهةا ذات يةوم حةين بةر جملهةا فقةام إليهةا فمسةح
ةرر وفةةي سةةفر ،فلةةم يس ةّفه بكاءهةةا ولةةم يحقرهةةا ،بةةل اهةةتم
دمعهةةا بيديةةه وجلةةس معهةةا وه ةو بةةين جةةيش جة ا
بمشاعرها ،وهذا قمة الرقي في تعامل الرجل مع زوجته ،وبالتالي فليس للعنف سبيل إلى المرأة فةي ظةل
وجةةود التعةةاليم اإلسةةالمية الرفيعةةة ،التةةي تحفة ك ارمةةة المةرأة وتصةةون حوزتهةةا وترفةةع مةةن شةةأنها ،وعملةةت
الديانةةة اإلسةةالمية علةةى التنظةةيم والتشةريع اإلسةةالمي لحيةةاة المةرأة ،وبةةين اإلسةةالم حقةةوق وواجبةةات المةرأة،
وجةاء اإلسةالم بةالقول الفصةل فةي وضةعية المةرأة المسةلمة ،فةي مبةدأ المسةاواة بةين الرجةل والمةرأة ،فلهةا
عرو ِّ ﴾ (البقةرة
ميلما للرجل ،وعليها ميلمةا عليةه ،وذلة فةي قولةه تعةالى ﴿ َولَ َُهنَّ ِّمله ُل الَّه ِّي َ
هيَنَّ ِّْهال َم ُ
علَ ِّ
أيضةا وقةال تعةالى
 ،)228وال يتشةاركان فةي العبةادات فقة  ،بةل فةي الفعةل االجتمةاعي السياسةي ً
﴿ َوا ْل ُم ْؤ ِّمنُانَ َوا ْل ُم ْؤ ِّمنَا ُ َْ ْع ُ
َهن ا ْل ُم ْنك َِّهر﴾ (التوبةة،
ض َُ ْم أ َ ْو ِّليَا ُء َْ ْعض ۚ يَأ ْ ُم ُرونَ ِّْها ْل َم ْع ُرو ِّ َويَ ْن ََ ْهانَ ع ِّ
.)71
كان اإلسالم أول من أعطى المرأة حقوقها منذ أربعة عشر قرناً وأعاد إليها كرامتها ،وأعطاها الحرية في
أن تةرفض أو تختةةار زوجهةةا بحريتهةةا ،وال يةةتم زوا الفتةةاة دون اسةةت ذانها وموافقتهةةا وبشةةاهدين ،ولهةةا أن
توكل والدها ،ولها أن ترفض الزو  ،ولها أن تخلعه إذا استحالت المعيشةة معةه ،ولهةا حة التملة وحة
التجارة ،وقد رفةع اإلسةالم المةرأة إلةى منزلةة حضةارية فقةد سةاو بينهةا وبةين الرجةل فةي األصةل اإلنسةاني
فهةي تنتسةب وايةاه إلةى أب واحةد وأم واحةدة ،وكةذل جعةةل اإلسةالم المسةاواة بةين الرجةل والمة أرة فةي إقامةةة
الحدود كالسرقة والزنا والمساواة بينهما في اآلداب واألخالق ،وكذل في األجر واليواب ،وتتجلى المكانة
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التةةي رفةةع اإلسةةالم الم ةرأة إليهةةا فةةي المجةةال اإلنسةةاني فةةاعترث بإنسةةانيتها كاملةةة كالرجةةل ،وفةةي المجةةال
االجتماعي فقد فتح أمامها مجال التعليم والمشاركة وابداء ال أري والجدل في سبيل الحصول على حقها،
وفي المجال الحقوقي فقد أعطاها األهلية المالية الكاملة فةي جميةع التصةرفات ،ولةم يجعةل ألحةد عليهةا
واليةةة مةةن أب أو زو  ،وقةةرر لهةةا حة التمل ة والمي ةراث بعةةد أن كانةةت محرومةةة منةةه فةةي الجاهليةةة ،كمةةا
قرر لها اإلسالم أهليتها للتدين ،فقد كان للنساء بيعة خاصة بهن في اإلسالم دون بيعة الرجال وينطوي
هذا على إقةرار لشخصةية المةرأة وكيانهةا المسةتقل مةن دون تبعيةة للرجةال ،ونجةد ذلة فةي روايةة البخةاري
عن الرسول صلى هللا عليه وسةلم قةال" :نعةم النسةاء نسةاء األنصةار ولةم يمنعةنهن الحيةاء أن يةتفقهن فةي
الدين" (صالح )1998 ،كما ورد في (الل.)2007 ،
وفي القرآن الكةريم أكيةر مةن سةورة حملةت عناوينهةا وخصة

بعضةها لةذكر مةا يتصةل بةالمرأة وشةؤونها،

ونذكر منها سورة "النساء" و"مريم" و"يوسف" و"األحزاب" و"الممتحنة" و"المجادلة" وغيرها ،كذل يعرض
القةرآن أن هللا يصةطفي بعةض النسةاء ميةل الرجةل تمامةاً .إصةطفى "مةريم" واصةطفى "أم موسةى" وكلفهةةا
أش ةةياء فعلته ةةا ،ف ةةالمرأة مح ةةل واص ةةطفاء هللا ،وأن هللا يخص ةةها بش ةةيء كم ةةا يخة ة

الرج ةةال (الش ةةعراوي،

 ،)1998كما ورد في (الل.)2007 ،
وقد قةرر القةرآن أن "شةهادة الرجةل معادلةة لشةهادة امةرأتين" فقةد تضةل إحةداهما أو تخطة أو تنسةى شةي اً
من الشهادة فتذكرها األخر  ،وفي الميةراث فجعةل المةرأة تأخةذ نصةف الرجةل ﴿ي ِّ
َّللاُ فِّهي أ َ ْوال ِّوكُه ْم
ـيك ُم َّ
وص ُ
ُ
ها اَُنلَيَهي ِّْن﴾ (النسةاء .)11 :والحكمةة فةي ذلة أن الةةذكر يحتةا إلةى اإلنفةاق علةى نفسةةه
ِّلله َّك َِّر ِّملْه ُل ًَه ِّ
وعلى زوجته هي وأوالدها ،أما األنيى فهي تنف على نفسها ولكن نفقتها على زوجها أو أبيها أو أخيها
أو ابنها غير واجبة (الل.)2007 ،
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 6.2المبحث الخامس :الدراسات السابقة
تمكنةت الباحيةةة مةةن االطةالن علةةى العديةةد مةةن الد ارسةات السةةابقة ،لتكةوين فكةرة واضةحة عةةن أهةةم النتةةا
التةةي توصةةلت إليهةةا ،والوقةةوث علةةى القضةةايا المرتبطةةة بةةالعنف الموجةةه ضةةد النسةةاء ،بمةةا فةةي ذلة مةةد
انتشةةار الظةةاهرة ،والعوامةةل التةةي تزيةةد مةةن العنةةف وردود األفعةةال تجاهةةه ،بهةةدث اإلفةةادة منهةةا فةةي هةةذه
الدراسة.
 1.6.2الدراسات العربية
فةي د ارسةة أج ارهةا اإلبةراهيم ( )2010بعنةوان "الصةحة النفسةية لةد

النسةاء األردنيةات المعنفةات" بهةدث

التعرث إلى مستو الصحة النفسية لد عينة من النساء األردنيةات المعنفةات ،كمةا هةدفت إلةى معرفةة
أيةر بعةض المتغيةرات) ،الوضةع المهنةي ،الحالةة االجتماعيةة ،مصةدر العنةف ،المسةتو التعليمةي) ،فةي
مستو الصحة النفسية لد أفراد العينة .وتكونت عينة الدراسة من  215امةرأة معنفةة مةن فةرون اتحةاد
المرأة األردنية في عمان واربةد والزرقةاء والمفةرق والرميةا ،وأظهةرت النتةا

أن مسةتو الصةحة النفسةية

لعينة الدراسة كةان متوسةطا ،كمةا أظهةرت عةدم وجةود فةروق ذات داللةة إحصةا ية فةي مجةاالت الد ارسةة
النفسةي ،االجتمةاعي ،السةلوكي ،الفكةري والمجمةون الكلةي لهةا فةي مسةتو الصةحة النفسةية للنسةاء
األردنيةات المعنفةات تعةز لمتغيةرات (المسةتو التعليمةي ،الحالةة االجتماعيةة ،مصةدر العنةف) ،بينمةا
ظهرت فروق ذات داللة إحصا ية فةي مجةاالت الد ارسةة فةي مسةتو الصةحة النفسةية للنسةاء األردنيةات
المعنفات تعز لمتغير الوضع المهني ،حيث كان الفرق لصالح النساء العامالت في جميةع المجةاالت
عدا المجال الفكري.
وهةةدفت د ارسةةة الصةةبان ( )2010إلةةى معرفةةة نسةةبة معانةةاة الزوجةةة فةةي مدينةةة مكةةة المكرمةةة مةةن اإلسةةاءة
والفةةروق فةةي درجةةات أنماطهةةا تبعةةا الخةةتالث فةةرق العم ةر بةةين الةةزوجين ،واخةةتالث مسةةتو التعلةةيم لكةةل
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منهما وحالة عمل الزوجة واختالث نون عمل الزوجة ،وأشارت نتةا

الد ارسةة إلةى أن الزوجةة السةعودية

تعةةاني اإلسةةاءة مةةن الةةزو  ،وبلةةط متوس ة نسةةبة اإلسةةاءة النفسةةية ( ،)%65.21وهةةي النسةةبة األعلةةى يةةم
يليهةا اإلسةاءة الجنسةية يةم الجسةدية ،كمةا أشةارت النتةا

إلةى وجةود فةروق دالةة إحصةا ياً فةي مسةتو

اإلسةاءة إلةى الزوجةة بةاختالث مسةتو تعلةيم الزوجةة ،وبةاختالث عمةل الزوجةة لصةالح الزوجةات غيةر
العامالت وغير المتعلمات.
وتعتبةةر د ارسةةة بوزبةةون ( )2004التةةي اهتمةةت بد ارسةةة العنةةف األسةةر فةةي المجتمةةع البحرينةةي للحصةةول
على معلومات دقيقة عن مشكلة العنف ضد الزوجة وعن األبعاد المختلفة للعنةف ،وأشةارت النتةا

إلةى

أنه كلمةا تةدهورت العالقةة االجتماعيةة بةين الزوجةة وأهةل الةزو كلمةا زاد حجةم العنةف مةن جهةة والعكةس
صحيح ،كما توصلت إلى ارتفان نسب العنةف بةين النسةاء غيةر العةامالت مقارنةة بالزوجةات العةامالت،
فالعنف ضةد الزوجةة غيةر العاملةة يةرتب بالعامةل االقتصةادي لألسةرة ،وهنةا عالقةة عكسةية بةين معةدل
الةةدخل لةةد الزوجةةة ونسةةبة التعةةرض للعنةةف ،فكلمةةا زاد معةةدل دخةةل الزوجةةة كلمةةا قةةل احتمةةال تعرضةةها
للعنةةف ،كمةةا بينةةت وجةةود عالقةةة عكسةةية بةةين المسةةتو االقتصةةادي لألسةةرة وبةةين العنةةف األسةةر  ،حيةةث
ترتفةةع نسةةب العنةةف األسةةر لةةد األسةةر ذات المسةةتو االقتصةةادي دون المتوس ة بينمةةا تت ارجةةع نسةةب
العنةةف عنةةد المسةةتويات االقتصةةادية األعلةةى ،كمةةا توصةةلت إلةةى وجةةود عالقةةة عكسةةية بةةين مسةةتو تعلةةيم
الزوجةةة وبةةين نسةةب التعةةرض للعنةةف مةةن قبةةل الةةزو  ،فكلمةةا انخفةةض مسةةتو تعلةةيم الزوجةةة كلمةةا ازدادت
نسبة تعرضها للعنف ،وأظهةرت اإلسةتراتيجيات التةي تتبعهةا النسةاء لمواجهةة العنةف أن  %34.8لةديهن
رد على هذا العنف بنسبة ( %25.3البكاء %14 ،ال رد %8.98 ،الشكو لألهل %5.1 ،المقاومة،
 %4.5رفع األمر للقضاء %3.9 ،الشتم %3.5 ،مبادلة العنف بالعنف.
وسعت دراسة العواد ( )2002التعرث إلى أهم أنوان العنف السا د في المجتمع األردني ضةد الزوجةات،
ومةةد انتشةةار هةةذه الظةةاهرة ،واألسةةباب الكامنةةة وراءهةةا ،واشةةتملت عينةةة الد ارسةةة علةةى  300زوجةةة مةةن
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القطاعات المختلفة في األردن (القطان البدوي ،الريفي ،الحضري ،المخيمات) ،وتوصلت نتا

الدراسة

إلى تعرض النساء في األردن لجميع أشكال العنةف ،إال أن العنةف االجتمةاعي مةن أكيةر أشةكال العنةف
انتش ةةا اًر ،إذ بلغ ةةت نس ةةبته ( ،)%56ويع ةةد حرم ةةان المة ةرأة م ةةن الخ ةةرو للعم ةةل م ةةن أكي ةةر أش ةةكال العن ةةف
االجتمةةاعي شةةيوعاً ،إذ بلغةةت نسةةبتها مةةن العينةةة الكليةةة ( ،)%56.8ويعةةد العن ةةف اللفظةةي يالةةث أش ةكال
العنف شيوعاً بين أفراد عينة الدراسة إذ بلغةت نسةبتةه من العينةة الكلية ( ،)%51يم العنف الجنسي مةن
العينة الكلية ( ،)%48يم العنف الجسدي من العينة الكلية ( ،)%30ولم تتوصل إلى وجود فروق دالةة
بين عمر الةزو وممارسةة العنةف االجتمةاعي والجسةدي ضةد الزوجةة ،وعةدم وجةود فةروق دالةة إحصةا ياً
بةةين مةةد الحيةةاة الزوجيةةة وممارسةةة العنةةف ضةةد الزوجةةة ،وتةةر الباحيةةة أن الم ةرأة تعمةةد إلةةى التضةةحية
بأهةةدافها ومباد هةةا ومتطلباتهةةا الشخصةةية مقابةةل بقةةاء األسةةرة سةةليمة غيةةر منهةةارة خوف ةاً علةةى ص ةةورتها
االجتماعية.
ونشةةرت د ارسةةة فةةي جمهوريةةة مصةةر العربيةةة أعةةدها المجل ةس القةةومي للسةةكان ( )1997كمةةا وردت فةةي
(حلمي ،)2000 ،طبقت على سبعة آالث زوجة في الريف والحضر ،أظهرت النتا

أن ( )%35مةن

المص ةريات المتزوجةةات تعرضةةن للضةةرب مةةن قبةةل أزواجهةةن م ةرة واحةةدة علةةى األقةةل منةةذ زواجهةةن ،وال
يحم ةةى الحم ةةل المة ةرأة م ةةن العن ةةف ،وأن ( )%69م ةةن الزوج ةةات يتعرض ةةن للض ةةرب ف ةةي حال ةةة رفض ةةهن
المعاشرة الزوجية ،كما تبين أن المرأة الريفية تتعرض للضرب أكير من المرأة الحضرية.
 2.6.2الدراسات الفلسطينية
يمةةة د ارسةةات قليلةةة علةةى المسةةتو المحلةةي تناولةةت ظةةاهرة العنةةف ضةةد النسةةاء فةةي المجتمةةع الفلسةةطيني،
وعلةةى وجةةه الخصةةو

العنةةف ضةةد الزوجةةة مةةن قبةةل الةةزو  ،ففةةي د ارسةةة أعةةدها مركةةز الم ةرأة لإلرشةةاد

القةةانوني واالجتمةةاعي ( )2015تبةةين أنةةه فةةي منتصةةف العةةام ( )2013شةةهد تصةةاعداً فةةي لغةةة ولهجةةة
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الخطةةاب النسةةوي والحقةةوقي تجةةاه موضةةون قتةةل النسةةاء فةةي المجتمةةع الفلسةةطيني ،جةةاء هةةذا التصةةاعد مةةع
تصةةاعد ،ربمةةا يكةةون غيةةر مسةةبوق ،فةةي أعةةداد النسةةاء الل ةواتي تعرضةةن للقتةةل خةةالل ذل ة العةةام ،حيةةث
يتضةةح مةةن مجمةةل األرقةةام واإلحصةةاءات التةةي تنشةةرها أكيةةر مةةن مؤسسةةة وهي ةةة أن هنةةا إرتفةةان فةةي
حةاالت القتةةل فةي العةةام  ،2013مقارنةة بةةأعوام سةابقة ،ورغةةم وجةود شةةكو عديةدة أن هةةذه األرقةام قةةد ال
تعبر عن العةدد الحقيقةي ،بسةبب الكييةر مةن الصةعوبات والمعيقةات التةي تقةف حةا ال أمةام الوصةول إلةى
الحقةةا

كاملةةة فةةي هةةذا الموضةةون ،الةةذي يعتبةةر مةةن الناحيةةة االجتماعيةةة أحةةد المحرمةةات علةةى النقةةاش

والتداول العام ،وخاصة إذا ارتب القتل بموضون ما هو متعارث عليه مجتمعيا ب "شرث العا لةة" ،كمةا
تشةةير اإلحصةةاءات كافةةة إلةةى تواصةةل االرتفةةان فةةي أعةةداد النسةةاء المقتةوالت خةةالل العةةام  ،2014وهنةةا
ارتفةةان فةةي درجةةة االهتمةةام بأرقةةام واحصةةاءات عمليةةات القتةةل ،س ةواء مةةن قبةةل اإلعةةالم المحلةةي وحتةةى
الدولي ،أو من قبل مراكز ومؤسسات بحيية أو غيرها.
وفي دراسة ( )Banat, 2015وهي بعنوان "العنف ضد المرأة الفلسطينية" بحيت الدراسة موضون
العنف ضد المرأة في المجتمع الفلسطيني باعتباره ظاهرة متعددة األبعاد ،من خالل عينة عشوا ية
بلغت ( )363من النساء المتزوجات في محافظة أريحا واألغوار ،كشفت الدراسة أن المرأة الفلسطينية
في المحافظة ما زالت عرضة ألشكال عديدة من العنف منها الجسدي ،والنفسي ،والجنسي ،وأن
( )٪74.4من النساء المبحويات تعرضن للعنف ،وبينت النتا

وجود عالقة عكسية دالة إحصا يا بين

العمر عند الزوا ودرجة العنف الموجه ضد المرأة ،في حين وجدت عالقة طردية دالة إحصا يا بين
الفارق العمري بين الزوجين ودرجة العنف الموجه ضد المرأة ،وخلصت الدراسة إلى أنه من الصعب
على المرأة المعنفة اإلفصاه عن تعرضها للعنف الموجه ضدها في ظل مجتمع أبوي وهيمنة ذكورية
متسلطة ،األمر الذي انعكس على صعوبة قياس انتشار ظاهرة العنف الموجه ضد المرأة في المجتمع
الفلسطيني.
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أمةةا د ارسةةة شةةاهين ( )2014بعنةوان "واقةةع اإلسةةاءة ضةةد الزوجةةات فةةي محافظةةة رام هللا والبيةرة فةةي ضةةوء
بعض المتغيرات" فهدفت إلى الوقوث على اإلساءة ضد الزوجات ومجاالتها في محافظةة رام هللا والبيةرة
من خالل تحديد نسبة اإلساءة الشا عة لد الزوجات والفروق باختالث بعض المتغيةرات كةالعمر وعةدد
األبنةةاء والمسةةتو التعليمةةي والمسةةتو االقتصةةادي لألسةةرة ،وكانةةت النتةةا

فيهةةا أشةةارت إلةةى أن النس ةاء

يتعرضةةن لنسةةبة مرتفعةةة مةةن اإلسةةاءة بواقةةع ( ،)%55وكةةان المجةةال النفسةةي األعلةةى مرتبةةة فالجنسةةي يةةم
الجسدي ،حيث كانت اإلساءة النفسية بنسبة ( ،)%60ويليهةا العنةف الجنسةي بنسةبه ( )%55فةي حةين
حصةةلت اإلسةةاءة الجسةةدية علةةى نسةةبة ( ،)%50ويرجةةع انخفةةاض نسةةبة اإلسةةاءة الجسةةدية إلةةى خةةوث
األزوا مةةن انكشةةاث أمةةرهم ،وخشةةيتهم مةةن ظهةةور اآليةةار الجسةةدية ،ومةةن يةةم التعةةرث إلةةى آيةةار العنةةف
الجسدي من اآلخرين .كما أظهرت النتا

أن فارق العمر بين الزوجين ال يؤير فةي درجةة اإلسةاءة إلةى

الزوجة ،بينما تزداد اإلساءة بازدياد عدد األبناء ،وانخفاض المستو التعليمي للزوجة ،وأن الزوجة التي
ال تعمل معرضة لإلساءة بدرجة أعلى من المرأة التي تعمل.
وأشةةارت د ارسةةة أج ارهةةا الجهةةاز المركةةزي لإلحصةةاء الفلسةةطيني ( )2011إلةةى معطيةةات إحصةةا ية عةةن
العنة ةةف ضة ةةد الم ة ةرأة مة ةةن قبة ةةل الة ةةزو  ،أظهة ةةرت أن ( )%58.6مة ةةن النسة ةةاء الل ة ةواتي سة ةةب لهة ةةن الة ةةزوا
( %48.8و )%76.4للزوجات من الضفة الغربية وقطةان غةزة علةى التةوالي تعرضةن لحةدث واحةد مةن
العنف النفسي على األقل مرة واحدة خالل اإليني عشةر شةه ار السةابقة للمسةح ،وأشةارت ( )%23.5مةن
النساء اللواتي سةب لهةن الةزوا إلةى أنهةن كةن قةد تعرضةن لمةرة واحةدة علةى األقةل ألحةد أحةداث العنةف
الجسةةدي علةةى يةةد أزواجهةةن خةةالل تل ة الفت ةرة الزمني ةة %17.4( ،و )%34.8مةةن النسةةاء فةةي الضةةفة
الغربية وقطان غزة على التوالي ،فيما بينت ( ،)%11.8من النساء و( ،)%55.1أنهن كن قد تعرضن
ةداء واحةداً علةى
إلعتداء أزواجهن عليهن جنسيا لمةرة واحةدة علةى األقةل ،واعتةداؤهم علةيهن اقتصةاديا اعت ً
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األقةةل خةةالل تل ة الفت ةرة ،بينمةةا أوضةةحت أن ( )%54.8مةةن النسةةاء المتزوجةةات قةةد تعرضةةن إلةةى أحةةد
أشكال العنف االجتماعي على يد أزواجهن خالل تل الفترة.
كما أشارت إحصا يات مركز المرأة لإلرشاد القانوني واالجتماعي ( ،)2008أن  8حاالت قتلن في هذا
الع ةةام وت ةةم توييقه ةةا م ةةن قب ةةل المرك ةةز ،وم ةةن المه ةةم اإلش ةةارة هن ةةا إل ةةى أن الح ةةاالت جم ةةيعهن ق ةةتلن نتيج ةةة
تعرضهن العتداءات جنسية من قبل أحد أفراد األسرة (األب أو األ أو العةم) ،وهةذا مةا تؤكةده المشةرفة
في البيت اآلمن ،والشرطة أيضاً.
وهةةدفت د ارسةةة أبةةو نجيلةةه ( )2006التةةي أجريةةت فةةي قطةةان غ ةزة فةةي فلسةةطين بعن ةوان "مسةةتو العنةةف
الموجه نحو الزوجة وعالقتةه بةبعض المتغيةرات االجتماعيةة والسياسةية" .إلةى تقةدير حجةم ومةد انتشةار
العنف ضد الزوجة مةن قبةل الةزو  ،أشةارت الد ارسةة إلةى انتشةار العنةف بشةكل عةام بنسةبة (،%36.87
العن ةةف النفس ةةي  %44.28العن ةةف الجنس ةةي ،%30.96 ،العن ةةف الجس ةةدي  ،%29.66العن ةةف الم ةةالي
واالقتصةادي  .)%29.05وأظهةةرت نتةةا

الد ارسةةة أن الزوجةةات األكيةةر تعليمةاً واللةواتي يعملةةن ،واللةةواتي

وافقةةن عل ةةى زواجهةةن أق ةةل تعرض ةاً للعن ةةف مةةن قب ةةل الةةزو م ةةن الل ةواتي ل ةةم ي ةوافقن عل ةةى الةةزوا أو ك ةةن
متةةرددات ،وذوات المسةةتو التعليمةةي األقةةل وغيةةر العةةامالت ،ولةةم تظهةةر نتةةا

الد ارسةةة أيةةة فةةروق ذات

داللة إحصا ية في درجة تعرض الزوجات للعنف الزوجي باختالث أعمارهن عنةد الةزوا  ،أو بةاختالث
أعمةارهن الحاليةة .ولةم تظهةر نتةةا

الد ارسةة أيةة فةروق ذات داللةة إحصةةا ية فةي درجةة تعةرض الزوجةةات

للعنف الزوجي باختالث أعمار أزواجهن ،باإلضةافة إلةى عةدم وجةود عالقةة بةين تعةرض الزوجةة للعنةف
الزوجةةي وبةةين عةةدد األبنةةاء وصةةلة الق اربةةة بةةالزو  ،باإلضةةافة إلةةى فتةرة الةةزوا أو مةةدة الةةزوا  .وأنةه كلمةةا
ارتفع المستو االقتصادي قل العنف الزوجي.
وأص ةةدر الجه ةةاز المرك ةةزي لإلحص ةةاء الفلس ةةطيني ( )2005أول إحص ةةا ية خاص ةةة بظ ةةاهرة العن ةةف ض ةةد
النسةةاء بمبةةادرة وتمويةةل مةةن صةةندوق األمةةم المتحةةدة للسةةكان ،مبين ة ًة تعةةرض النسةةاء فةةي فلسةةطين إلةةى

49

األش ةةكال المختلف ةةة م ةةن العن ةةف ،وق ةةد أف ةةادت نس ةةبة ( )%23.3م ةةن النس ةةاء اللة ةواتي س ةةب له ةةن ال ةةزوا
بتعرضةةهن للعنةةف الجسةةدي ،فيمةةا تعرضةةت ( )%61.7مةةن النسةةاء المتزوج ةات للعنةةف النفسةةي وأفةةادت
( )%10منهن بتعرضهن للعنف الجنسي.
ويتضةح مةن خةةالل الد ارسةات العربيةةة والفلسةطينية السةةابقة ،الت ازيةد فةةي معةدالت العنةةف ،وأعلةى معةةدالتها
كان العنف النفسي ،كما بينت هذه الدراسات العالقة العكسية بين مستو التعليم والعنف ،وارتفان نسب
العنف بين النساء غير العامالت مقارنة بالزوجات العامالت ،باإلضافة إلى أن نسبة العنف في الريةف
أعلةةى منةةه فةةي الحضةةر ،ونالح ة أيضةةا ت ازيةةد حةةاالت القتةةل بحسةةب إحصةةا يات مركةةز الم ةرأة لإلرشةةاد
القةانوني واالجتمةةاعي ،وخاصةةة علةةى خلفيةة مةةا يسةةمى ب"الشةةرث" ويشةةير ذلة إلةةى ارتفةةان نسةةبة العنةةف
والجريمة بشكل عام في المجتمع العربي والفلسطيني ،ما يستدعي وجود قانون عقوبات رادن.
 3.6.2الدراسات األجنبية
أشار تقرير ( )WHO, 2016أن واحدة من كل  3نساء ( )%35من النساء في أنحاء العالم كافة
تعرضن في حياتهن للعنف على يد شركا هن الحميمين أو للعنف الجنسي على يد غير الشركاء .وأن
الكيير من هذا العنف ،هو عنف الشري  .وتفيد نسبة ( )%30من النساء المرتبطات بعالقة مع شري
بأنهن يتعرضن لشكل معين من أشكال العنف الجسدي أو الجنسي على يد شركا هن في حياتهن في
جميع أنحاء العالم ،كما أشار إلى أنه على الصعيد العالمي نسبة تصل إلى ( )%38من ج ار م قتل
النساء التي يرتكبها شركاء حميمون ،وأن من عوامل الخطر التي تدفع الفرد إلى ممارسة العنف ضد
التعرض لإليذاء في مرحلة الطفولة أو مشاهدة حاالت من العنف المنزلي
المرأة تدني مستو التعليم و ّ
تقبل العنف ،وعدم
الممارس ضد المرأة وتعاطي الكحول على نحو ضار والسلوكيات التي تميل إلى ّ
المساواة بين الجنسين.
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وهدفت دراسة ) )Choi et al., 2012إلةى فحة

أيةر شةبكات الةدعم االجتمةاعي والرقابةة االجتماعيةة

علةةى ضةةحايا العنةةف واإليةةذاء مةةن الزوجةةات فةةي هةةون كةةون  ،مةةن خةةالل مسةةح أسةةري ضةةم ( )492مةةن
األزوا المهاجرين و( )397من األزوا المحليين .وأشارت النتا

إلةى أن النسةاء فةي أسةر المهةاجرين

كةةن أكيةةر عرضةةة للعنةةف الزوجةةي وأكيةةر عزلةةة اجتماعيةةا مةةن النسةةاء فةةي األسةةر المحليةةة ،وكةةذل كانةةت
الفةةروق فةةي مسةةتو العنةةف ضةةد الزوجةةات لصةةالح النسةةاء مةةن أسةةر المهةةاجرين فةةي المجةةالين الجنسةةي
والجس ةةدي ،وأكي ةةر هشاش ةةة ف ةةي الجان ةةب النفس ةةي م ةةن خ ةةالل ض ةةعف األي ةةر للرقاب ةةة االجتماعي ةةة وال ةةدعم
االجتماعي ،وعالقتها بالعنف الموجه ضد الزوجة مقارنة بالنساء في أسر الزوجين المحليين.
وأجر ( )Bostock et al., 2009دراسة هدفت التعرث إلى العنف األسري الموجه ضد المرأة شمال
بريطانيا ،مةن خةالل عينةة قوامهةا  12امةرأة معنفةة وافقةت علةى االشةت ار فةي الد ارسةة ،باسةتخدام أسةلوب
د ارسةة الحالةة .أشةةارت النتةا

إلةةى انتشةار ظةاهرة العنةةف الموجةه ضةةد المةرأة ،إذ أن واحةدة مةةن كةل أربةع

نسةةاء تتعةةرض للعنةةف فةةي المجتمةةع البريطةةاني ،وكانةةت ظةةاهرة العنةةف أكيةةر انتشةةا اًر لةةد النسةةاء صةةغار
السن ،وغير العامالت ،واللواتي لديهن عدد كبير من األطفال.
وتناولت دراسة ) (Stickley et al., 2008االتجاهات نحو العنف ضد الزوجة في العاصمة
موسكو ،تكونت عينة الدراسة من ( )1190فرداً موزعين إلى ( 510رجل ،و 680إمرأة) وزعت عليهم
استبانة أشارت نتا جها إلى أنه تحت أي ظرث يمكن تبرير ضرب األزوا لزوجاتهم ،كما أشارت
النتا

إلى أن حوالي أقل من نصف المستجيبين أشاروا إلى أن العنف كان مشكلة خطيرة ،بينما اعتقد

عدد قليل من الذين تم أخذ آ ار هم أن العنف يمكن أن يسمح به ضد الزوجة ،ولقد ارتبطت وجهات
النظر الداعمة للعنف عند الرجال بصغر السن ،والطالق ،والصعوبات التي يواجهها الفرد ،إضافة إلى
اإلدمان على الكحول ،وتدني المستو الدراسي.
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وهدفت دراسة ( )Alhir, 2008التعرث إلى أكير أنوان العنف انتشا اًر ضمن أفراد عينةة البحةث المكونةة
من ( )83المرأة من المتزوجات العربيات ،ممن يسكن في مدينة (مالمو) جنوب السةويد ،بينةت النتةا
أن أكيةةر أن ةوان العنةةف شةةيوعا لةةد عينةةة البحةةث هةةو العنةةف الجسةةدي بنسةةبة ( )%68لةةد أف ةراد عينةةة
البحةةث ،بينمةةا كانةةت نسةةبة العنةةف االقتصةةادي لةةد أف ةراد عينةةة البحةةث ( ،)%19أمةةا العنةةف الجنسةةي
فكانةةت نسةةبته ( )%13لةةد أف ةراد عينةةة البحةةث ،ووجةةدت الباحيةةة أن العنةةف النفسةةي يغطةةي كةةل أن ةوان
العن ةةف األخ ةةر  ،وه ةةي كالت ةةالي ( :أعة ةراض اكت ابي ةةة  ،21قلة ة ح ةةول الص ةةحة  ،18تع ةةب واره ةةاق ،15
أعراض جسدية  ،13مشاعر الوحدة واالغتراب  ،13اضطرابات النوم  ،12مشاعر الةنق

وعةدم اليقةة

بة ةةالنفس  ،10القل ة ة االجتمة ةةاعي  ،8وأخي ة ة اًر األع ة ةراض الرهابية ةةة ( المخ ة ةاوث المرضة ةةية – الفوبية ةةا) .5
وأشارت إلى أن النساء المعنفات يعانين من اضطراب في صحتهن النفسية ،وأن هنا عالق ًة قوي ًة بين
العنف واالضطرابات النفسية ونتا جها الناجمة عنه.
أما دراسة ) )Larsson, 2007كما ورد في دراسة ( )Alhir, 2008وهي بعنوان" :العنف األسري
وأيره على الصحة الجسمية والنفسية للمرأة المعنفة" ،هدفت الدراسة إلى معرفة الفروق بين النساء
المعنفات جسمياً ،جنسياً ،ونفسياً من قبل أحد أفراد األسرة والنساء غير المتعرضات للعنف في
سالمتهن الجسمية والنفسية وهي دراسة تجريبية ،وهدفت أيضاً إلى معرفة الفروق بين النساء
المتعرضات للعنف حسب سنوات التعرض للعنف ،وبينت النتا
نفسية وجسمية أكير من النساء غير المعنفات كما أن هنا

أن النساء المعنفات لديهن مشاكل

فروقاً بين النساء المعنفات تبعاً للفترة

الزمنية التي تعرضن فيها للعنف حيث كانت النساء المتعرضات للعنف لفترة ست سنوات أو أكير
لديهم ضغوط نفسية عالية مع أعراض اكت اب وآالم جسمية أكير من النساء المتعرضات للعنف لخمس
سنوات أو أقل.
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وأجرت ( )Hage, 2006دراسة هدفت إلى تحليل الخصا

النفسية لمجموعةة مةن النسةاء الناجيةات

من العنف األسري ،حيث أجرت الباحية مقابلة مع  6نساء أمريكيات من أصول إفريقية و 4نساء من
أصول أوروبية من اللواتي تعرضن إلى الضرب أو التهميش االجتماعي ،وتوصلت نتا
إن أسةاليب التكيةف الفعالةة التةي اسةتخدمتها تلة

الد ارسةة إلةى

النسةاء كانةت هةي الحصةول علةى مصةادر الةدعم

االجتماعي للحفاظ على اإلحساس بالذات ،كما أشارت نتا

المقابالت إلى أن خبرات اإلساءة السابقة

والةدخول فةي عالقةات مبكةرة يهية هةؤالء النسةاء لإلسةاءة وأن متغيةرات ميةل محدوديةة مصةادر الةدخل
والمستو المرتفع من الضغوط والمعايير االجتماعية وقلة مصادر الدعم االجتمةاعي تسةهم فةي شةعور
النساء بالخدان داخل عالقاتهن الزوجية.
وأجرت ) (Waldrop & Resick, 2004دراسة على النساء البالغات الالتي يتعرضن للعنف
واإلساءة وكيفية تحملهن لهذا العنف ،واهتمت هذه الدراسة بتحديد االستراتيجيات التي قامت بتحديدها
تل النسوة بعد تعرضهن للضرب واإليذاء .وهي تميل استراتيجيات رد الفعل وتشمل هذه االستراتيجيات
استراتيجيات نشطة ميل التحدث مع صدي أو صديقة في المشكلة ،ووضع خطة عمل وااللتزام بها
لمواجهة هذا العنف ،أو استخدام استراتيجيات سلبية (ميل رفض االعتراث بوقون المشكلة ،أو االحتفاظ
بمشاعر الصدمة وعدم اإلفصاه عنها) وهذه االستراتيجيات تقع تحت عنوان (االقتراب – االبتعاد) كما
استخدمت تل النساء الالتي تعرضن للضرب استراتيجيات معرفية سلوكية لخفض حدة الضغوط ميل
تغيير طريقة تفكيرهن في األمور ،وميل النظر في نصف الكوب الممتل

أو االبتعاد المؤقت لفترة

زمنية عن المواقف الضاغطة ،كما قامت الدراسة بإجراء مقابالت مع تل النسوة للتعرث على اآليار
النفسية التي أحديتها عمليات العنف التي تعرضن لها ،فقد أشارت الباحيتان إلى أن اآليار المترتبة
على التعرض لهذا العنف تميلت في إصابة النسوة بحاالت االكت اب.
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كما أجر ) (Michael & Daniel, 2004د ارسةة بعنةوان توقعةات اسةتمرار عةدوان الرجةل فةي مرحلةة
الزوا األولى ،وقد تم اختبار توقعات الزو العدوانية ضةد الزوجةة علةى عينةة بلغةت ( )94مةن مجتمةع
أزوا تم فيها ارتكاب الزو مرة واحدة على األقل لعدوان جسدي ضد زوجته خالل فتةرة الخطوبةة ،وقةد
تم قياس التوقعات في فترة شهر واحد قبل الزوا  ،والعةدوان المةذكور ،يةم تةم قياسةه فةي فتةرة سةتة أشةهر
ويمانيةةة عشةةر شةةه اًر وياليةةين شةةه اًر بعةةد الةةزوا  .وتبةةين أن أكيةةر مةةن ( )%76مةةن األزوا الةةذين مارسةوا
العدوان خالل فترة الخطوبة كانوا عدوانيين في األشهر الياليين األولى للزوا .
وفي دراسة ) (Yoshihama, 2003والتةي حةاول الةرب فيهةا بةين اسةتخدام اسةتراتيجيات تحمةل العنةف
المنزلي وبالضغوط النفسةية وأيةر البي ةة المحيطةة (فةي د ارسةة عبةر يقافيةة) أجريةت علةى نسةاء أمريكيةات
من أصول يابانية ونساء يابانيات يعشن في اليابان ،تتراوه أعمةارهن بةين ( 18-49سةنة) وبلغةت أفةراد
العينةةة المشةةاركة  211سةيدة تعةةرض منهةةن ( )129للعنةةف الزوجةةي المنزلةةي – وتةةم تحديةةد أنةوان العنةةف
الزوجي المنزلي ،ويشمل العنف البدني والنفسةي والجنسةي بمسةتوياته المختلفةة ،واسةتخدم مقيةاس لتحديةد
اس ةةتراتيجيات تحم ةةل العن ةةف وتتض ةةمن ه ةةذه االس ةةتراتيجيات (طل ةةب المس ةةاعدة م ةةن األس ةةرة ،واألص ةةدقاء
والمرش ةةدين النفس ةةانيين ،ومواجه ةةة ال ةةزو العني ةةف ،واالنفص ةةال عن ةةه ،أو اللج ةةوء إل ةةى اس ةةتخدام العق ةةاقير
والمخدرات (الهروب من الموقف) وقد اتصفت العينةة المشةاركة سةواء التةي تعةيش فةي أمريكةا أو اليابةان
بأنهن جامعيات ويعملن ولديهن دخل مرتفع ،وشاركت في الدراسة مجموعة لةم تتعةرض للعنةف وجةاءت
النتا

لتيبت أن استخدام استراتيجيات تحمل العنف ظلت واحدة بين المجموعةة األمريكيةة واليابانيةة وال

فةةروق بيةةنهم ،كمةةا أظهةةرت اليابانيةةات األمريكيةةات أنهةةن أكيةةر اسةةتخداماً لالسةةتراتيجيات النشةةطة (طلةةب
المساعدة ومواجهة الزو العنيف) وكانةت الفةروق مةع العينةة اليابانيةة دالةة عنةد مسةتو ( .)0.05بينمةا
أظهةةرت العينةةة اليابانيةةة أنهةةن أكيةةر اسةةتخداماً لالسةةتراتيجيات السةةلبية ،كمةةا أن النسةةاء الالتةةي يسةةتخدمن
استراتيجيات نشطة يغيرن منها إلى االستراتيجيات السلبية عند تعرضهن للضغوط الشديدة.
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نالح ة ممةةا سةةب فةةي الد ارسةةات األجنبيةةة ،أن هنال ة ف ةوارق بةةين الةةدول مةةن حيةةث نسةةب النسةةاء الل ةواتي
يتعرضن للعنف الجسدي والعنةف الجنسةي مةن قبةل الةزو ومةن قبةل الشةري الحمةيم ،وهنةا فةوارق بةين
نتةةا

د ارسةةات أجريةةت بةةنفس الدولةةة ،وعلةةى األغلةةب تعةةز هةةذه الف ةوارق لعةةدة عوامةةل أهمهةةا :الظةةروث

االقتصةةادية واالجتماعي ةةة ،والقانوني ةةة ،والص ةةحية للنس ةةاء المعنفةةات ول ةةألزوا العنيف ةةين ،وك ةةذل منهجية ةة
إج ةراء الد ارسةةة ،وأسةةلوب اختيةةار العين ةةة ،وغيرهةةا مةةن العوامةةل ،والمشةةتر ب ةةين جميةةع الةةدول هةةو ت ازي ةةد
معدالت العنف ضد النساء.
 4.6.2تعـقيب على الدراسات السابقة
الد ارسةةة التةةي تقةةوم بهةةا بةةدافع الشةةعور بالمسةةؤولية ،وألهميةةة موضةةوعها
حرصةةت الباحيةةة علةةى أصةةالة ّ
كعامةةل يعتبةةر غايةةة فةةي األهميةةة فةةي تحقية التنميةةة البشةرية ،ألن الفةةرد هةةو أسةةاس التنميةةة ،والمةرأة هةةي
األسةةاس فةةي تربيةةة األف ةراد ،فهةةي نصةةف المجتمةةع ،وتربةةي النصةةف اآلخةةر ،فةةإذا كانةةت معنفةةة ومس ةلوبة
اإلرادة وتعاني من مشاكل صحية ونفسية ،فكيف ستقدم للمجتمع جيل يساهم في التنميةة والتطةور ،فةإن
فاقد الشيء ال يعطيه.
أشارت الدراسات أن المرأة في وطننا العربي هي من أكير الطاقات المهمشة في عملية التنمية الشاملة،
فةةال ازلةةت حتةةى اليةةوم ال تتمتةةع فةةي معظةةم المجتمعةةات العربيةةة ب ةالحقوق نفسةةها التةةي يتمتةةع بهةةا الرجةةل،
وظلةت النظةرة إلةةى المةرأة بوصةةفها كا نةةا ال يصةلح سةةو للةدور اإلنجةابي ،لكةةن مةةا يةدعو إلةةى التفةةاؤل أن
هذه النظرة قد بدأت في التغير شي ا فشي ا ،ولو بنسبة بسيطة بسةبب ضةغوط االحتياجةات المت ازيةدة لهةذا
العصر الذي يحتا للمزيد من الموارد البشرية المدربة والمؤهلة للتصةدي لجميةع التحةديات التةي يحملهةا
العصر ،ويظل وطننةا العربةي بوضةعه الحةالي أكيةر حاجةة إلةى دمة نسةا ه فةي خطة وعمليةات التنميةة
واش ةراكهن فةةي المشةةاريع الراميةةة إلةةى تحسةةين نوعيةةة الحيةةاة وتأسةةيس بي ةةة أفضةةل لنمةةو الجةةنس البشةةري
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بحيةةث يمتل ة التعلةةيم والتةةدريب والتأهيةةل المال ةةم لمجابهةةة تحديةةدات العصةةر االقتصةةادية ،واالجتماعيةةة،
واليقافية ،والسياسية وغيرها (حلوة( ،)2007 ،كما جاء في جبران.)2014 ،
نالحة ة أن مش ةةكلة العن ةةف ض ةةد المة ةرأة ف ةةي فلس ةةطين ال تختلة ةف كيية ة ار عنه ةةا ف ةةي الع ةةالم العرب ةةي ،إال أن
المش ةةكلة ت ةةزداد س ةةوءاً ف ةةي فلس ةةطين لوج ةةود االح ةةتالل وم ةةا ل ةةه م ةةن ت ةةأيير سة ةلبي عل ةةى جمي ةةع النة ةواحي
االجتماعية واالقتصادية والنفسية.
باإلضافة إلى االعتقاد السا د في المجتمع الفلسطيني كما في العالم العربي ،بأن العنف األسري عامة،
والعنف ضد النساء خاصةة ،مشةكلة عا ليةة خاصةة ،وأن المجتمعةات العربيةة أغلبهةا إن لةم تكةن جميعهةا
مجتمعات ذكورية أبوية تنظر إلى المرأة نظرة دونية ،وغياب قانون يحرم هذه المشكلة قد يعتبةر أحةد مةا
أفةةرزه هةةذا االعتقةةاد .وأن وعةةي الرجةةل العنيةةف لهةةذا االعتقةةاد ،والتعامةةل الفعلةةي السةةا د فةةي المجتمةةع مةةع
الرجةةال العنيفةةين علةةى أن عةةنفهم ضةةد زوجةةاتهم هةةو مشةةكلة خاصةةة ،زادت مةةن اسةةتم اررية عةةنفهم ضةةد
زوجاتهم واضطهادهم لهن.
كمةةا أن ظةةن الم ةرأة المعنفةةة ب ةأن تعرضةةها للعنةةف واإلسةةاءة والتنكيةةل مةةن زوجهةةا هةةو مشةةكلة خاصةةة قةةد
يكةةون أحةةد األسةةباب التةةي تةةدفعها لالحتفةةاظ بالمشةةكلة لنفسةةها وعةةدم بحيهةةا عةةن مسةةاعدة خةةار نطةةاق
األسةةرة ،إلةةى جانةةب خوفه ةا مةةن الفضةةيحة ،إضةةافة إلةةى الخةةوث مةةن االنتقةةام مةةن الرجةةل العنيةةف والنظ ةرة
السلبية ،المتميلة بالنبذ واللوم للضةحية ،التةي ينظةر مةن خاللهةا المجتمةع للمةرأة المعنفةة ،وان عةدم توجةه
المةرأة المعنفةةة لجهةةات رسةةمية وغيةةر رسةةمية لطلةةب المسةةاعدة والمناصةرة والحمايةةة ،تسةةاهم فةةي اسةةتم اررية
العنف ضدها.
كما أن بعض الدراسات المذكورة في البحث أعاله أفصحت عن أن النساء اللواتي سب لهن الزوا من
قطان غزة ،كن أكير عرضة للعنف واإلساءة من نظيراتهن من الضفة الغربية ،وأن النساء اللواتي سب
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لهن الزوا في مخيمات الالج ين كن أكير عرضة للعنف واإلسةاءة مةن نظيةراتهن مةن المنةاط الريفيةة
والحضرية.
وأشارت أيضا نتا

الدراسات السابقة في فلسطين ،أن أكير األساليب شيوعاً التي تتبعها النساء اللواتي

س ةةب له ةةن ال ةةزوا لمواجه ةةة العن ةةف ض ةةدهن ه ةةو تجاه ةةل العن ةةف ،والمحافظ ةةة عل ةةى تعرض ةةهن للعن ةةف
ألنفسهن ،وعدم التحدث عنةه مةع أحةد ،ومناقشةة الةزو حةول تصةرفاته العنيفةة ،والطلةب منةه الكةف عةن
تص ةرفاته هةةذه ،وأقةةل مةةن ذل ة شةةيوعاً مغةةادرة المنةةزل والةةذهاب إلةةى أسةةرتها المرجعيةةة لطلةةب المسةةاعدة،
والحديث مةع األسةرة واألقةارب عنةد التعةرض للعنةف ،ولكةن لةم تتةر البيةت ،ونسةب ضة يلة ج ّةداً توجهةت
لجهات رسمية (كالشرطة أو مؤسسات الخدمات االجتماعية) لطلب المساعدة والمشورة والتوجيه.
وأن النساء اللواتي ال يعملن خار البيت ،أكير عرضة للعنف من أزواجهن مقارنة مع نظيراتهن من
النساء اللواتي يعملن خار البيت.
 5.6.2أوجه التشابه واإلختالف
نناقش في هةذه السةطور مةا تقةدم مةن اسةتعراض للد ارسةات السةابقة العربيةة واألجنبيةة ،نالحة أنةه حتةى
الشعوب التي قطعت شوطاً طويالً فةي التحضةر ،وبنةاء مجتمعاتهةا علةى أسةس جديةدة تعةاني أيضةاً مةن
انتهاكةات واضةحة ضةد المةرأة تصةةل إلةى القتةل والعنةف الجسةدي فضةالً عةن أنةوان العنةف األخةر  ،وهنةةا
نلمس وجه التشابه بوجود العنف ضد المرأة في جميع أنحاء العالم الغربية والعربيةة والحضةرية والريفيةة،
مع وجود اختالث في حجم وأسباب وأساليب العنف وطرق التصدي له.
تناولةةت الد ارسةةات السةةابقة أشةةكال العنةةف الةةذي تعةةاني منةةه المةرأة المتزوجةةة أي العنةةف المباشةةر المتميةةل
(بالنفسةةي ،أو الجنسةةي ،أو الجسةةدي) ،ولةةم تتن ةاول العنةةف المباشةةر أو غيةةر المباشةةر بجميةةع تفصةةيالته
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والذي تميزت به هذه الدراسة ،ومن جانب آخر تناولت بعض الدراسات السابقة مد تقبل المةرأة للعنةف
أما الدراسة الحالية فإنها تناولت األنماط واألسباب الموجه من العنف نحو المرأة.
وكمةا الحظنةا أن جميةع الد ارسةات السةابقة تناولةت وجةود الظةاهرة مةن عةدم وجودهةا المتميةل فةي (العنةف
النفسي ،العنةف الجنسةي ،اإلهمةال ،العنةف الجسةدي ،وغيرهةا) ،أمةا هةذه الد ارسةة افترضةت وجةود العنةف
وبحيت في أسبابه.
أمةةا عةةن أهةةم االختالفةةات بةةين الد ارسةةات العربي ةة والد ارسةةات األجنبيةةة ،فيتميةةل فةةي عةةدم اعت ةراث أغلةةب
المجتمعةات العربيةة بوجةود العنةف الممةارس ضةد النسةاء وعةدم وجةود قةوانين أو مؤسسةات تسةاند وترعةى
حق ةةوق المة ةرأة المعنف ةةة ،بينم ةةا ف ةةي المجتمع ةةات الغربي ةةة تج ةةد المة ةرأة المعنف ةةة ال ةةدعم الحك ةةومي والق ةةانوني
والمؤسساتي لها ،وال تخشى من االعتراث بالمشكلة أو اإلفصاه والتحدث عنها.
ويبقةةى وجهةةه التشةةابه بةةين الد ارسةةات العربيةةة واألجنبيةةة ،هةةو الت ازيةةد المسةةتمر لتعةةرض النسةةاء إلةةى كافةةة
أشكال العنف وخاصة القتل.
وعليه يمكن إجمال نقاط أوجه التشابه في الدراسات السابقة على النحو التالي:
 .1تناولت متغير العنف بجميع أشكاله ،العنف الجسدي ،واللفظي ،والنفسي ،والجنسي.
 .2تناولت أساليب انعكاس العنف على المرأة بشكل عام والزوجة بشكل خا

.

 .3تناولت العينات مختلف الف ات في مجتمع الدراسة (المدينة والقرية والمخيم).
 .4تناولت الدراسات السابقة المعروضة منه البحث المسحي والوصفي التحليلي ،عدا دراستين تناولتا
المنه التجريبي ،وهي دراسة ( )Larsson, 2007في السويد ،ود ارسةة )(Yoshihama, 2003
في أمريكا.
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 .5تناولت الدراسات السابقة متغير العنف كمتغير تابع ،يم ما يرتب به من متغيرات أخر كمتغيرات
مستقلة.
 .6وستكون الدراسة الحالية استكماالً وامتداداً للدراسات السابقة وما نادت به من توصيات.

59

الفصل الثالث
اإلطار المنهجي للدراسة
 1.3مقدمة
يستعرض هةذا الفصةل منهجيةة الد ارسةة ،وأدواتهةا التةي اختارتهةا الباحيةة إلجةراء د ارسةتها ،وكةذل مجتمةع
الد ارسةةة وخصا صةةها ،والطريقةة التةةي اتبعتهةةا الباحيةةة
الد ارسةة الةةذي أجةةرت عليةه الباحيةةة الد ارسةةة ،وعينةة ّ
ّ
للتأكةةد مةةن صةةدق أداة الد ارسةةة ،وكيفيةةة التحق ة مةةن يبةةات األداة ،وطريقةةة المعالجةةة اإلحصةةا ية لبيانةةات
الدراسة.

 2.3منهج الدراسة
الد ارس ةةة الحالي ةةة المة ةةنه الوص ةةفي ،وذلة ة لمال مت ة ةه
الد ارس ةةة وأه ةةدافها اسة ةةتخدمت ّ
اس ةةتناداً إل ةةى طبيعة ةةة ّ
الدراسة في الوقت الحاضر ،وكما هي في الواقع
ألغراض الدراسة ،من حيث رصد وتحليل واقع مشكلة ّ
من خالل وصفها ،وتفسيرها ،والتنبؤ بها ،وهو المنه المناسب واألفضل -في رأي الباحية -لميل هةذه
الدراسات.
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 3.3مجتمع الدراسة
الد ارسةةة مةةن جميةةع النسةةاء الفلسةةطينيات المتزوجةةات فةةي محافظةةة أريحةةا واألغ ةوار البةةالط
يتكةةون مجتمةةع ّ
عددهن ( )6194امرأة للعام ( 2016/2015الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.)2016 ،

 4.3عينة الدراسة
الد ارسةةة بحيةةث تكةةون مميلةةة لمجتمعهةةا باالعتمةةاد علةةى األسةةس اإلحصةةا ية الختيةةار
تةةم اختيةةار عينةةة ّ
العينات بالطريقة الطبقية العشوا ية ،طبقيةة مةن حيةث متغيةر التجمةع ،وتكونةت العينةة مةن ( )363امةرأة
الد ارسةةة بنسةةبة خطةةأ مقةةدارها ( )%5مةةن مجتمعهةةا باسةةتخدام موقةةع
متزوجةةة ،وقةةد تةةم حسةةاب حجةةم عينةةة ّ
حساب العينات  ،www.surveysystem.comوذل كما هو واضح في ملح رقم ( .)2.5ويوضح
الدراسة والعينة وفقاً لمتغير التجمع.
الجدول رقم ( )1.3توزيع مجتمع ّ
جدول رقم ( .)1.3توزيع مجتمع الدراسة والعينة وفقا لمتغير التجمع
الرقم

التجمع

مجتمع الدراسة

العينة المطلوبة

.1

مدينة

1216

71

.2

قرى

1994

117

.3

مخيمات

2984

175

6194

363

المجموع
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الديمغرافية للعينة.

وتوضح الجداول رقم ( )2.3-3.3الخصا

جدول رقم ( .)2.3األعداد ،والنسب المئوية لخصائص العينة الديمغرافية
العدد

المتغيرات

النسبة المئوية

القيم الناقصة

نوع الزواج
تقليدي (بدون معرفة مسبقة)

194

53.4

غير تقليدي (بمعرفة مسبقة)

169

46.6

-

المؤهل العلمي
أساسي فما دون

94

26.6

ثانوي

115

32.6

دبلوم

48

13.6

بكالوريوس فأعلى

96

27.2

10

مكان السكن
مدينة

71

19.6

قرية

117

32.2

مخيم

175

48.2

-

العالقة بقوة العمل
تعمل

163

44.9

ال تعمل

200

55.1

-

درجة التدين
متدينة

142

39.2

متدينة إلى حد ما

174

47.9

غير متدينة

47

12.9
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-

جـــدول رقـــم ( .)3.3األعـــداد ،والمتوســـطات الحســـابية ،واالنحرافـــات المعياريـــة لخصـــائص العينـــة
الديمغرافية
المتغيرات

المتوسط الحسابي

العدد

االنحراف المعياري

العمر عند الزواج

363

22.89

5.76

الفارق العمري بين الزوجين

363

5.52

4.62

عدد سنوات الزواج

363

13.45

9.58

 5.3الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة:
يوضح الجدول رقم ( )2.3خصا

العينة الديمغرافية وفقاً لمتغيرات :نون الزوا  ،والمؤهل العلمي،

ومكان السكن ،والعالقة بقوة العمل ،ودرجة التدين ،وذل كما يلي:
 1.5.3توزيع أفراد العينة وفقا لمتغير نوع الزواج:
تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم ( )2.3أن نون الزوا كان تقليدياً (بدون معرفة مسبقة) لد
 %53.4من أفراد العينة وكان لد  %46.6منهم غير تقليدي (بمعرفة مسبقة).
 2.5.3توزيع أفراد العينة وفقا لمتغير المؤهل العلمي:
بينت النتا

الواردة في الجدول رقم ( )2.3أن المؤهل العلمي لد  %26.6من المبحويات أساسي

فما دون %32.6 ،يانوي %13.6 ،دبلوم ،وكان المؤهل العلمي لد

 %27.2منهن بكالوريوس

فأعلى.
 3.5.3توزيع أفراد العينة وفقا لمتغير مكان السكن:
يتضح من المعطيات الواردة في الجدول رقم ( )2.3أن  %19.6من أفراد العينة من سكان المدن،
 %32.2من سكان القر  ،وكان  %48.2من سكان المخيمات.
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 4.5.3توزيع أفراد العينة وفقا لمتغير العالقة بقوة العمل:
تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم ( )2.3أن  %44.9من المبحويات من العامالت ،مقابل
 %55.1منهن من غير العامالت.
 5.5.3توزيع أفراد العينة وفقا لمتغير درجة التدين:
بينت النتا

الواردة في الجدول رقم ( )2.3أن  %39.2ممن شملتهم العينة من المتدينات،

 %47.9متدينات إلى حد ما ،وكان  %12.9منهن من غير المتدينات.
 6.5.3توزيع أفراد العينة وفقا لمتغير العمر عند الزواج:
تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم ( )3.3أن المتوس العمري عند الزوا لد المبحويات بلط
 22.89سنة ،مع انحراث معياري .5.76
 7.5.3توزيع أفراد العينة وفقا لمتغير الفارق العمري بين الزوجين:
يتضح من المعطيات الواردة في الجدول رقم ( )3.3أن متوس الفارق العمري بين الزوجين لد
أفراد العينة بلط  5.52سنة ،مع انحراث معياري .4.62
 8.5.3توزيع أفراد العينة وفقا لمتغير عدد سنوات الزواج:
تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم ( )3.3أن متوس عدد سنوات الزوا لد

المبحويات بلط

 13.45سنة ،مع انحراث معياري .9.58

 6.3أسلوب وأداة جمع البيانات
أداة لجمع البيانات ،فبالرجون إلةى األدبيةات
استخدمت ّ
الدراسة الحالية أسلوب المسح بالعينة ،واالستبانة ً
السةةابقة ،ولفح ة

موضةةون العنةةف الموجةةه ضةةد الزوجةةة الفلسةةطينية بمحافظةةة أريحةةا واألغ ةوار ،طةةورت

ةاء علةةى طلةةب توجيهةةات عش ةرة مةةن المحكمةةين فةةي العلةةوم اإلنسةةانية،
الباحيةةة اسةةتبانة ،وتةةم تعةةديلها بنة ً
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الملح ة ( ،)2.3( ،)1.3تكونةةت االسةةتبانة مةةن أربعةةة أقسةةام ر يسةةة ،ضةةم القسةةم األول معلوم ةات عامةةة
عةةن المبحويةةات مةةن حيةةث :العمةةر عنةةد الةةزوا  ،والفةةارق العمةةري بةةين الةةزوجين ،وعةةدد سةةنوات الةةزوا ،
ونةةون الةةزوا  ،والمؤهةةل العلمةةي ،ومكةةان السةةكن ،والعالقةةة بقةةوة العمةةل ،ودرجةةة التةةدين ،فةةي حةةين ضةةم
القسم الياني أسباب العنف الموجه ضد الزوجة الذي تكون من ( )25فقرة ،وتناول القسم اليالةث أشةكال
العنةةف الةةذي تكةةون مةةن ( )14فق ةرة ،وتضةةمن القسةةم ال اربةةع اسةةتراتيجيات الحةةد مةةن العنةةف الموجةةه ضةةد
الد ارسةة تركةزت فةي االختيةار مةن
الزوجة الذي تكون من ( )15فقرة ،علماً بةأن طريقةة اإلجابةة عةن أداة ّ
سلم خماسةي ،علةى نمة ليكةرت ( ،)Likert Scaleوذلة كمةا يةأتي :أوافة بشةدة ،أوافة  ،بةين بةين ،ال
الد ارس ةةة الحالي ةةة المتغية ةرات المس ةةتقلة اآلتي ةةة وه ةةي :العم ةةر عن ةةد
أوافة ة  ،وال أوافة ة بش ةةدة ،وب ةةذل تح ةةوي ّ
الةزوا  ،والفةارق العمةري بةين الةزوجين ،وعةدد سةنوات الةزوا  ،ونةون الةزوا  ،والمؤهةل العلمةي ،ومكةةان
الدراسة متغي اًر تابعاً العنف الموجه ضد الزوجة
السكن ،والعالقة بقوة العمل ،ودرجة التدين ،كما تحوي ّ
بأبعاده المختلفة :األسباب ،واألشكال ،وطرق الحد منه ،وذل كما هو واضح في الملح رقم (.)3.3
 1.6.3صدق أداة الدراسة
الد ارسة ةةة بعرض ةةها علة ةةى مجموعة ةةة م ةةن المحكمة ةةين الة ةةذين أب ةةدوا عة ةةدداً مة ةةن
ت ةةم التحق ة ة م ةةن صة ةةدق أداة ّ
المالحظات حولها التي تم أخذها بعين االعتبار عند إخ ار األداة بشكلها النها ي ،هذا مةن ناحيةة ومةن
ناحيةةة أخةةر  ،تةةم التحق ة مةةن الصةةدق بحسةةاب التحليةةل العةةاملي ( )Factor Analysisلفق ةرات األداة
وذل كما هو واضح في الجدول رقم (.)4.3-6.3
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جــدول رقــم ( :)4.3نتــائج التحليــل العــاملي ( )Factor Analysisألســباب العنــف الموجــه ضــد
الزوجة الفلسطينية
الرقم

درجة التشبع

الفقرات
.1

عدم إنجاب الذكور

0.53

.2

إهانة أقارب الزو

0.64

.3

الطعن في رجولة الزو

0.72

.4

تذكير الزو بنقاط ضعفه

0.67

.5

الكذب على الزو

0.72

.6

الخيانة الزوجية من قبل الزوجة

0.76

.7

عدم طاعة الزو

0.68

.8

كيرة يريرة المرأة

0.64

.9

عدم القيام بالواجبات البيتية

0.61

.10

عدم االلتزام بعادات وتقاليد المجتمع

0.63

.11

كيرة متطلبات الزوجة

0.62

.12

تدخل أهل الزوجين في شؤون األسرة

0.60

.13

كيرة المشاكل مع الجيران

0.60

.14

االختالث على تربية األبناء

0.65

.15

غيرة الزو على زوجته

0.54

.16

انتقاد الزوجة لزوجها أمام اآلخرين

0.63

.17

ضعف شخصية الزوجة

0.67

.18

عدم اهتمام الزوجة بنفسها

0.61

.19

عدم قدرة الزوجة على تربية األبناء

0.58

.20

النظرة الدونية للمرأة في المجتمع الفلسطيني

0.60

.21

سيطرة القيم الذكورية في المجتمع الفلسطيني

0.60

.22

عصبية الزو

0.74

.23

البرود الجنسي للزوجة

0.54

.24

عدم قدرة الزو على اإلنفاق على األسرة

0.60

.25

الفهم الخاط للدين بقوامة الرجل على المرأة

0.64
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الد ارسةةة دال
تشةةير المعطيةةات ال ةواردة فةةي الجةةدول رقةةم ( )4.3أن التحليةةل العةةاملي ألغلبيةةة فق ةرات أداة ّ
إحصةةا ياً ،وتتمتةةع بدرجةةة مقبولةةة مةةن التشةةبع ،وأنهةةا تشةةتر مع ةاً فةةي قيةةاس أسةةباب العنةةف الموجةةه ضةةد
الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار ،في ضوء اإلطار النظري الذي بني المقياس على أساسه.
جدول رقم ( :)5.3نتائج التحليل العاملي ( )Factor Analysisألشكال العنف الموجه ضد
الزوجة الفلسطينية
الرقم

درجة التشبع

الفقرات

.26

الضرب باليد

0.73

.27

الضرب بالة حادة

0.60

الحرق

0.63

.29

ممارسة الجنس باإلكراه

0.60

.30

اإلهانة والشتيمة

0.76

.31

البص في الوجه

0.77

.32

التهديد بالطالق

0.74

.33

الطرد من المنزل

0.73

.34

حرماني من ممارسة رغباتي واهتماماتي

0.74

.35

الحبس في المنزل

0.73

.36

تجاهل وجود الزوجة

0.74

.37

السخرية من الزوجة

0.79

.38

الص ار في وجه الزوجة

0.77

.39

شد الشعر

0.74

.28

الدراسة دال
تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم ( )5.3أن التحليل العاملي لجميع فقرات أداة ّ
إحصا ياً ،وتتمتع بدرجة مقبولة من التشبع ،وأنها تشتر معاً في قياس أشكال العنف الموجه ضد
الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار ،في ضوء اإلطار النظري الذي بني المقياس على أساسه.
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جدول رقم ( :)6.3نتائج التحليل العاملي ( )Factor Analysisالستراتيجيات الحد من العنف
الموجه ضد الزوجة الفلسطينية
الرقم

درجة التشبع

الفقرات

.40

مناقشة الموضون مع الزو

0.63

.41

الخضون واإلستسالم لألمر الواقع

0.63

.42

طلب المساعدة من األهل

0.61

.43

طلب المساعدة من األقارب

0.75

.44

طلب المساعدة من األصدقاء

0.80

.45

طلب المساعدة من الجيران

0.81

.46

طلب المساعدة من الشرطة

0.68

.47

طلب المساعدة من اللجان المحلية

0.75

.48

طلب المساعدة من الشؤون االجتماعية

0.79

.49

طلب المساعدة من رجال الدين

0.71

.50

طلب المساعدة من المؤسسات النسوية المختصة

0.73

.51

اللجوء إلى القضاء

0.69

.52

االنفصال عن الزو

0.83

.53

طلب الطالق

0.84

.54

إجتياز دورة تأهيل األزوا

0.64

الدراسة دال
تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم ( )6.3أن التحليل العاملي لجميع فقرات أداة ّ
إحصا ياً ،وتتمتع بدرجة مقبولة من التشبع ،وأنها تشتر معاً في قياس استراتيجيات الحد من العنف
الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار ،في ضوء اإلطار النظري الذي بني المقياس
على أساسه.
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 2.6.3ثبات أداة الدراسة
الدراسة بأبعادها المختلفة بطريقة االتساق الداخلي بحساب معادلة اليبات
تم حساب اليبات ألداة ّ
كرونبا ألفا ( ،)Cronbach Alphaوقد جاءت النتا

كما هي واضحة في الجدول رقم (.)7.3

جدول رقم ( :)7.3نتائج معادلة الثبات كرونباخ ألفا ( )Cronbach Alphaألداة الدراسة بأبعادها
المختلفة
عدد الفقرات

قيمة Alpha

أبعاد الدراسة

الرقم
.1

أسباب العنف

25

0.96

.2

أشكال العنف

14

0.97

.3

استراتيجيات الحد من العنف

15

0.95

54

0.97

الدرجة الكلية

الدراسة بأبعادها المختلفة تتمتع بدرجة عالية
تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم ( )7.3أن أداة ّ
جداً من اليبات.

 7.3المعالجة اإلحصائية للبيانات
الد ارسةةة قامةةت الباحيةةة بمراجعتهةةا تمهيةةداً إلدخالهةةا للحاسةةوب ،وأدخلةةت إلةةى الحاسةةوب
بعةةد جمةةع بيانةةات ّ
بإعطا ها أرقاماً معينة ،أي بتحويل اإلجابات اللفظيةة إلةى رقميةة ،حيةث أعطيةت اإلجابةة أوافة بشةدة 5
بين  3درجات ،وال أواف درجتين ،وال أواف بشدة درجةة واحةدة ،وذلة
درجات ،وأواف  4درجات ،وبين ً
فةةي الفق ةرات الموجبةةة وعكسةةت فةةي الفق ةرات السةةالبة ،بحيةةث كلمةةا ازدادت الدرجةةة ازدادت درجةةة العنةةف
الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار والعكس صحيح.
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تمت المعالجة اإلحصا ية الالزمة للبيانات باستخ ار األعداد ،والنسب الم وية ،والمتوسطات الحسابية
الدراسة عند المستو  ،0.05≤αعن طري االختبا ارت
واالنحرافات المعيارية ،وقد فحصت فرضيات ّ
اإلحصا ية اآلتية:
 -1اختبار ت ) .)T. Test
 -2اختبار تحليل التباين األحادي ).(One way analysis of variance
 -3ومعامل االنحدار المعياري ).)Standardized regression
 -4التحليل العاملي (.)Factor analysis
 -5معامل اليبات كرونبا ألفا (.)Cronbach Alpha
تم ذل
نتا

باستخدام الحاسوب باستخدام برنام الرزم اإلحصا ية للعلوم االجتماعية ( ،)SPSSولفهم
الدراسة يمكن االستعانة بمفتاه المتوسطات الحسابية كما هو واضح في الجدول رقم (.)8.3
ّ

جدول رقم ( :)8.3مفتاح المتوسطات الحسابية.
المتوسط الحسابي

درجة العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية

2.33-1

منخفضة

3.67-2.34

متوسطة

5-3.68

عالية
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الفصـل الرابـع
نتائـج الدراسـة
 1.4مقدمة
يتضمن هذا الفصل عرضاً كامالً ومفصالً لنتا

الدراسة ،حول العنف الموجه ضد الزوجةة الفلسةطينية

الد ارس ةةة وأه ةةدافها واختب ةةار فرض ةةياتها
بمحافظ ةةة أريح ةةا واألغة ةوار ،وذلة ة م ةةن خ ةةالل اإلجاب ةةة ع ةةن أسة ة لة ّ
باستخدام التقنيات اإلحصا ية المناسبة.

 2.4نتائج أسئلة الدراسة
 1.2.4السؤال األول :ما درجة العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار؟
لإلجابة عن هذا السؤال استخرجت األعداد ،والمتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والنسب
الم وية لدرجة العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار ،وذل
في الجدول رقم (.)1.4
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كما هو واضح

جدول رقم ( :)1.4األعداد ،والمتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والنسب المئوية لدرجة
العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار.
المتغير

العدد

درجة العنف

363

المتوسط

الحسابي
2.68

االنحراف المعياري
0.93

الوزن النسبي
()%

53.6

يتضح من المعطيات الواردة في الجدول رقم ( )1.4أن درجة العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية
بمحافظة أريحا واألغوار كانت متوسطة ،حيث بلط المتوس الحسابي لهذه الدرجة ( ،)2.68وانح ارث
معياري ( ،)0.93حيث أكدت  %53.6من النساء المبحويات تعرضهن للعنف بأشكاله المختلفة.

 2.2.4السؤال الثاني :ما أسباب العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار؟
لإلجابة عن هذا السؤال استخرجت األعداد ،والمتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والنسب
الم وية ألسباب العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار مرتبة حسب األهمية،
وذل كما هو واضح في الجدول رقم (.)2.4
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جدول رقم ( -2.4أ) :المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والنسب المئوية ألسباب العنف
الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار مرتبة حسب األهمية
المتوسط

االنحراف

الوزن النسبي

الحسابي

المعياري

( )%

15

غيرة الزو على زوجته

3.25

1.27

65.0

22

عصبية الزو

3.08

1.43

61.6

21

سيطرة القيم الذكورية في المجتمع الفلسطيني

2.94

1.42

58.8

25

الفهم الخاط للدين بقوامة الرجل على المرأة

2.93

1.48

58.6

14

االختالث على تربية األبناء

2.83

1.24

56.6

24

عدم قدرة الزو على اإلنفاق على األسرة

2.80

1.37

56.0

1

عدم إنجاب الذكور

2.79

1.30

55.8

11

كيرة متطلبات الزوجة

2.78

1.15

55.6

12

تدخل أهل الزوجين في شؤون األسرة

2.75

1.41

55.0

20

النظرة الدونية للمرأة في المجتمع الفلسطيني

2.74

1.262

54.8

4

تذكير الزو بنقاط ضعفه

2.68

1.34

53.6

7

عدم طاعة الزو

2.65

1.36

53.0

17

ضعف شخصية الزوجة

2.65

1.32

53.0

رقم

أسباب العنف

الفقرة
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جــدول رقــم ( -2.4ب) :المتوســطات الحســابية ،واالنحرافــات المعياريــة ،والنســب المئويــة ألســباب
العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار مرتبة حسب األهمية
المتوسط

االنحراف

الوزن النسبي

الحسابي

المعياري

( )%

5

الكذب على الزو

2.64

1.43

52.8

10

عدم االلتزام بعادات وتقاليد المجتمع

2.64

1.17

52.8

8

كيرة يريرة المرأة

2.57

1.18

51.4

3

الطعن في رجولة الزو

2.56

1.38

51.2

23

البرود الجنسي للزوجة

2.55

1.24

51.0

16

انتقاد الزوجة لزوجها أمام اآلخرين

2.54

1.36

50.8

2

إهانة أقارب الزو

2.52

1.36

50.4

19

عدم قدرة الزوجة على تربية األبناء

2.49

1.30

49.8

18

عدم اهتمام الزوجة بنفسها

2.49

1.35

49.8

6

الخيانة الزوجية من قبل الزوجة

2.47

1.62

49.4

9

عدم القيام بالواجبات البيتية

2.45

1.19

49.0

13

كيرة المشاكل مع الجيران

2.21

1.15

44.2

رقم

أسباب العنف

الفقرة

يوضح الجدول رقم ( )2.4أسباب العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار
مرتبة حسب األهمية ،وقد جاء في مقدمتها :غيرة الزو على زوجته ،فعصبية الزو  ،تاله سيطرة القيم
الذكورية في المجتمع الفلسطيني ،فالفهم الخاط للدين بقوامة الرجل على المرأة ،واالختالث على تربية
األبناء ،وذل كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول أعاله.
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 3.2.4السؤال الثالث :ما أشكال العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار؟
لإلجابة عن هذا السؤال استخرجت األعداد ،والمتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والنسب
الم وية ألشكال العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار مرتبة حسب األهمية،
وذل كما هو واضح في الجدول رقم (.)3.4
جدول رقم ( :)3.4المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والنسب المئوية ألشكال العنف
الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار مرتبة حسب األهمية
رقم

المتوسط

أشكال العنف

االنحراف

الوزن النسبي

الحسابي

المعياري

( )%

26

الضرب باليد

2.87

1.61

57.4

38

الص ار في وجه الزوجة

2.72

1.57

54.4

34

حرماني من ممارسة رغباتي واهتماماتي

2.64

1.45

52.8

36

تجاهل وجود الزوجة

2.61

1.50

52.2

30

اإلهانة والشتيمة

2.60

1.53

52.0

37

السخرية من الزوجة

2.52

1.54

50.4

32

التهديد بالطالق

2.47

1.47

49.4

39

شد الشعر

2.40

1.54

48.0

33

الطرد من المنزل

2.40

1.44

48.0

35

الحبس في المنزل

2.35

1.35

47.0

31

البص في الوجه

2.30

1.47

46.0

29

ممارسة الجنس باإلكراه

2.23

1.40

44.6

27

الضرب بآلة حادة

1.98

1.25

39.6

1.63

1.09

32.6

الفقرة

28

الحرق

يوضح الجدول رقم ( )3.4أشكال العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار
مرتبة حسب األهمية ،وقد جاء في مقدمتها :الضرب باليد ،والص ار في وجه الزوجة ،وحرمانها من
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ممارسة رغباتها واهتماماتها ،تاله تجاهل وجودها ،يم اإلهانة والشتيمة ،والسخرية منها ،وذل كما هو
واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول أعاله.
 4.2.4السؤال الرابع :ما استراتيجيات الحد من العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة
أريحا واألغوار؟
لإلجابة عن هذا السؤال استخرجت األعداد ،والمتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والنسب
الم وية ألهم استراتيجيات الحد من العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار
مرتبة حسب األهمية ،وذل كما هو واضح في الجدول رقم (.)4.4
جدول رقم ( :)4.4المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والنسب المئوية ألهم استراتيجيات
الحد من العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار مرتبة حسب األهمية
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن النسبي

41

الخضون واالستسالم لألمر الواقع

4.18

1.05

83.6

40

مناقشة الموضون مع الزو

3.38

1.39

67.6

42

طلب المساعدة من األهل

3.21

1.23

64.2

43

طلب المساعدة من األقارب

2.84

1.31

56.8

44

طلب المساعدة من األصدقاء

2.77

1.32

55.4

49

طلب المساعدة من رجال الدين

2.65

1.15

53.0

50

طلب المساعدة من المؤسسات النسوية المختصة

2.62

1.17

52.4

48

طلب المساعدة من الشؤون االجتماعية

2.61

1.25

52.2

51

اللجوء إلى القضاء

2.61

1.31

52.2

54

اجتياز دورة تأهيل األزوا

2.57

1.19

51.4

52

االنفصال عن الزو

2.51

1.29

50.2

53

طلب الطالق

2.39

1.31

47.8

46

طلب المساعدة من الشرطة

2.34

1.28

46.8

47

طلب المساعدة من اللجان المحلية

2.32

1.24

46.4

45

طلب المساعدة من الجيران

2.31

1.15

46.2

رقم

استراتيجيات الحد من العنف

الفقرة
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المتوسط

( )%

يوضح الجدول رقم ( )4.4استراتيجيات الحد من العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا
واألغوار مرتبة حسب األهمية ،وقد جاء في مقدمتها :الخضون واالستسالم لألمر الواقع ،تاله مناقشة
الموضون مع الزو  ،فطلب المساعدة من األهل ،واألقارب ،يم األصدقاء ،وذل

كما هو واضح من

المتوسطات الحسابية في الجدول أعاله.

 3.4نتائج فرضيات الدراسة
 1.3.4الفرضية الرئيسة األولى:
ال توجد فروق ذات داللة إحصا ية عند المستو  0.05 ≤ αفي درجة العنف الموجه ضد الزوجة
الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار وفقاً لمتغيرات :العمر عند الزوا  ،والفارق العمري بين الزوجين،
وعدد سنوات الزوا  ،ونون الزوا  ،والمؤهل العلمي ،ومكان السكن ،والعالقة بقوة العمل ،ودرجة
التدين.
ويتفرع عن الفرضية الرئيسة الفرضيات الفرعية التالية:
 1.1.3.4الفرضية الفرعية األولى:
ال توج ةةد ف ةةروق ذات دالل ةةة إحص ةةا ية عن ةةد المس ةةتو  0.05 ≤ αف ةةي درج ةةة العن ةةف الموج ةةه ض ةةد الزوج ةةة
الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار تعز لمتغير نون الزوا .
للتحق

من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار ت ( )t.testللفروق في درجة العنف الموجه ضد

الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار تعز لمتغير نون الزوا  ،وذل كما هو واضح في الجدول رقم
(.)5.4
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جدول رقم ( :)5.4نتائج اختبار ت ( )t.testللفروق في درجة العنف الموجه ضد الزوجة
الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار تعزى لمتغير نوع الزواج
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
0.92
0.87

نوع الزواج

العدد

تقليدي

194

2.89

غير تقليدي

169

2.43

درجات الحرية
361

قيمة ت

الداللة

المحسوبة

اإلحصائية

4.767

*0.000

*دال إحصا ياً

تشةير المعطيةات الةواردة فةي الجةدول رقةم ( )5.4إلةى وجةود فةروق ذات داللةة إحصةا ية عنةد المسةتو
 0.05 ≤αفي درجة العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار تعز لمتغيةر نةون
الزوا  ،لصةالح المبحويةات اللةواتي تةزوجن بطريقةة تقليديةة ،اللةواتي كانةت درجةة العنةف الموجةه ضةدهن
أعلةةى ،وذل ة كمةةا هةةو واضةةح مةةن المتوسةةطات الحسةةابية فةةي الجةةدول أعةةاله ،وبةةذل تكةةون الفرضةةية قةةد
رفضت.
 2.1.3.4الفرضية الفرعية الثانية:
ال توج ةةد ف ةةروق ذات دالل ةةة إحص ةةا ية عن ةةد المس ةةتو  0.05 ≤ αف ةةي درج ةةة العن ةةف الموج ةةه ض ةةد الزوج ةةة
الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار تعز لمتغير العالقة بقوة العمل.
للتحق ة مةةن صةةحة هةةذه الفرضةةية تةةم اسةةتخدام اختبةةار ت ( )t.testللفةةروق فةةي درجةةة العنةةف الموجةةه ضةةد
الزوجةةة الفلسةةطينية بمحافظةةة أريحةةا واألغةوار تعةةز لمتغيةةر العالقةةة بقةةوة العمةةل ،وذلة كمةةا هةةو واضةةح فةةي
الجدول رقم (.)6.4
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جـــدول رقـــم ( :)6.4نتـــائج اختبـــار ت ( )t.testللفـــروق فـــي درجـــة العنـــف الموجـــه ضـــد الزوج ةةة
الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار تعزى لمتغير العالقة بقوة العمل
المتوسط

االنحراف

العالقة بقوة

الحسابي

المعياري

تعمل

163

2.51

0.90

ال تعمل

200

2.81

0.93

العمل

العدد

درجات الحرية
361

قيمة ت

الداللة

المحسوبة

اإلحصائية

-3.021

*0.003

*دال إحصا ياً

تشةةير المعطيةةات ال ةواردة فةةي الجةةدول رقةةم ( )6.4إلةةى وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةا ية عنةةد المسةةتو
 0.05 ≤ αفةةي درجةةة العنةةف الموجةةه ضةةد الزوجةةة الفلسةةطينية بمحافظةةة أريحةةا واألغةوار تعةةز لمتغيةةر
العالقةةة بقةةوة العمةةل ،لصةةالح المبحويةةات غيةةر العةةامالت الل ةواتي ،الل ةواتي كانةةت درجةةة العنةةف الموجةةه
ضدهن أعلى ،وذل كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول أعاله ،وبذل تكون الفرضةية
قد رفضت.
 3.1.3.4الفرضية الفرعية الثالثة:
ال توج ةةد ف ةةروق ذات دالل ةةة إحص ةةا ية عن ةةد المس ةةتو  0.05 ≤ αف ةةي درج ةةة العن ةةف الموج ةةه ض ةةد الزوج ةةة
الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار تعز لمتغير المؤهل العلمي.
للتحقة مةن صةحة هةذه الفرضةية تةم اسةتخدام اختبةار تحليةل التبةاين األحةادي ( one way analysis of
 )varianceللف ةةروق ف ةةي درج ةةة العن ةةف الموج ةةه ض ةةد الزوج ةةة الفلس ةةطينية بمحافظ ةةة أريح ةةا واألغة ةوار تع ةةز
لمتغير المؤهل العلمي ،وذل كما هو واضح في الجدول رقم (.)7.4
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جدول رقم ( :)7.4نتـائج اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي ()one way analysis of variance
للفــروق فــي درجــة العنــف الموجــه ضــد الزوجــة الفلســطينية بمحافظــة أريحــا واألغ ـوار تعــزى لمتغيــر
المؤهل العلمي
مصدر التباين

درجات
الحرية

مجموع المربعات

متوسط

قيمة ف

الداللة

المربعات

المحسوبة

اإلحصائية

بين المجموعات

3

9.704

3.235

داخل المجموعات

349

294.588

0.844

المجموع

352

304.292

-----

3.832

*0.010

*دال إحصا ياً

تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم ( )7.4إلى وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند المستو
 0.05 ≤ αفي درجة العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار تعز لمتغير
المؤهل العلمي ،وبذل تكون الفرضية قد رفضت ،وإليجاد مصدر هذه الفروق استخر اختبار توكي
( )Tukey testللفروق في درجة العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار
تعز لمتغير المؤهل العلمي ،وذل كما هو واضح في الجدول رقم (.)8.4
جــدول رقــم ( :)8.4نتــائج اختبــار تــوكي ( )Tukey testللفــروق فــي درجــة العنــف الموجــه ضــد
الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار تعزى لمتغير المؤهل العلمي
المقارنات
أساسي فما دون

أساسي فما دون

ثانوي

دبلوم

بكالوريوس فأعلى

0.19756

0.27987

*0.43758

0.08231

0.24002

ثانوي

0.15770

دبلوم
بكالوريوس فأعلى
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تشير المقارنات الينا ية البعدية في الجدول رقم ( )8.4أن الفروق في درجة العنف الموجه ضد الزوجة
الفلس ةةطينية بمحافظ ةةة أريح ةةا واألغة ةوار تع ةةز لمتغي ةةر المؤه ةةل العلم ةةي كان ةةت ب ةةين النس ةةاء ذوات المؤه ةةل
العلمي األساسةي فمةا دون والبكةالوريوس فةأعلى ،لصةالح األساسةي فمةا دون اللةواتي كانةت درجةة العنةف
الموجه ضدهن أعلى ،وذل كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول رقم (.)9.4
جدول رقم ( :)9.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة العنف الموجه ضد الزوجة
الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار تعزى لمتغير المؤهل العلمي
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

أساسي فما دون

99

2.89

1.09

يانوي

107

2.69

0.66

دبلوم

48

2.61

0.81

بكالوريوس فأعلى

99

2.45

1.00

المؤهل العلمي

العدد

 4.1.3.4الفرضية الفرعية الرابعة:
ال توج ةةد ف ةةروق ذات دالل ةةة إحص ةةا ية عن ةةد المس ةةتو  0.05 ≤ αف ةةي درج ةةة العن ةةف الموج ةةه ض ةةد الزوج ةةة
الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار تعز لمتغير مكان السكن.
للتحق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي ( one way analysis of
 )varianceللفروق في درجة العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار تعز
لمتغير مكان السكن ،وذل كما هو واضح في الجدول رقم (.)10.4
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جدول رقم ( :)10.4نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ()one way analysis of variance
للفروق في درجة العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار تعزى لمتغير مكان
السكن
مصدر التباين

درجات
الحرية

مجموع المربعات

متوسط

قيمة ف

الداللة

المربعات

المحسوبة

اإلحصائية

بين المجموعات

2

62.167

31.083

داخل المجموعات

360

252.720

0.702

المجموع

362

314.886

-----

44.279

*0.000

*دال إحصا ياً

تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم ( )10.4إلى وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند المستو
 0.05 ≤ αفي درجة العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار تعز لمتغير
مكان السكن ،وبذل

تكون الفرضية قد رفضت ،وإليجاد مصدر هذه الفروق استخر اختبار توكي

( )Tukey testللفروق في درجة العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار
تعز لمتغير مكان السكن ،وذل كما هو واضح في الجدول رقم (.)11.4
جدول رقم ( :)11.4نتائج اختبار توكي ( )Tukey testللفروق في درجة العنف الموجه ضد
الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار تعزى لمتغير مكان السكن
المقارنات

مدينة

مدينة

قرية

مخيم

-0.21038

*-1.10123
*-0.89085

قرية
مخيم

تشير المقارنات الينا ية البعدية في الجدول رقم ( )11.4أن الفروق في درجة العنف الموجه ضد
الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار تعز لمتغير مكان السكن كانت بين النساء الساكنات في
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المدن والساكنات في المخيمات من جهة ،وبين النساء الساكنات في القر والساكنات في المخيمات
من جهة أخر  ،لصالح النساء الساكنات في المخيمات اللواتي كانت درجة العنف الموجه ضدهن
أعلى ،وذل كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول رقم (.)12.4
جدول رقم ( :)12.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة العنف الموجه ضد الزوجة
الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار تعزى لمتغير مكان السكن
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

مدينة

71

2.39

0.72

قرية

117

2.60

0.99

مخيم

175

3.49

0.80

مكان السكن

العدد

 5.1.3.4الفرضية الفرعية الخامسة:
ال توج ةةد ف ةةروق ذات دالل ةةة إحص ةةا ية عن ةةد المس ةةتو  0.05 ≤ αف ةةي درج ةةة العن ةةف الموج ةةه ض ةةد الزوج ةةة
الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار تعز لمتغير درجة التدين.
للتحقة مةن صةحة هةذه الفرضةية تةم اسةتخدام اختبةار تحليةل التبةاين األحةادي ( one way analysis of
 )varianceللف ةةروق ف ةةي درج ةةة العن ةةف الموج ةةه ض ةةد الزوج ةةة الفلس ةةطينية بمحافظ ةةة أريح ةةا واألغة ةوار تع ةةز
لمتغير درجة التدين ،وذل كما هو واضح في الجدول رقم (.)13.4
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جدول رقم ( :)13.4نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ()one way analysis of variance
للفروق في درجة العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار تعزى لمتغير درجة
التدين
مصدر التباين

درجات
الحرية

مجموع المربعات

متوسط

قيمة ف

الداللة

المربعات

المحسوبة

اإلحصائية

بين المجموعات

2

7.561

3.780

داخل المجموعات

360

307.326

0.854

المجموع

362

314.886

-----

4.428

*0.013

*دال إحصا ياً

تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم ( )10.4إلى وجود فروق ذات داللة إحصا ية عند المستو
 0.05 ≤αفي درجة العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار تعز لمتغير
درجة التدين ،وبذل

تكون الفرضية قد رفضت ،وإليجاد مصدر هذه الفروق استخر اختبار توكي

( )Tukey testللفروق في درجة العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار
تعز لمتغير درجة التدين ،وذل كما هو واضح في الجدول رقم (.)14.4
جدول رقم ( :)14.4نتائج اختبار توكي ( )Tukey testللفروق في درجة العنف الموجه ضد
الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار تعزى لمتغير درجة التدين
المقارنات

متدينة

متدينة

متدينة إلى حد ما

غير متدينة

*-0.30676

-0.23930
0.06746

متدينة إلى حد ما
غير متدينة

تشةةير المقارنةةات الينا يةةة البعديةةة فةةي الجةةدول رقةةم ( )14.4أن الفةةروق فــي درجةةة العنةةف الموجةةه ضةةد
الزوجةةة الفلسةةطينية بمحافظةةة أريحةةا واألغ ةوار تعةةز لمتغيةةر درجةةة التةةدين كانةةت بةةين النسةةاء المتةةدينات
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والمتدينات إلى حد ما ،لصالح النساء المتدينات إلى حد ما اللواتي كانةت درجةة العنةف الموجةه ضةدهن
أعلى ،وذل كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول رقم (.)15.4
جدول رقم ( :)15.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة العنف الموجه ضـد الزوجـة
الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار تعزى لمتغير درجة التدين
المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

متدينة

142

2.50

0.96

متدينة إلى حد ما

174

2.80

0.94

غير متدينة

47

2.74

0.68

العدد

درجة التدين

 6.1.3.4الفرضية الفرعية السادسة:
ال توجةةد عالق ةةة ذات دالل ةةة إحص ةةا ية عن ةةد المس ةةتو  0.05 ≤ αبةةين متغي ةةر العم ةةر عن ةةد ال ةةزوا ودرج ةةة
العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار.
 7.1.3.4الفرضية الفرعية السابعة:
ال توجةةد عالقةةة ذات داللةةة إحصةةا ية عنةةد المسةةتو  0.05 ≤ αبةةين متغيةةر الفةةارق العمةةري بةةين الةةزوجين
ودرجة العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار.
 8.1.3.4الفرضية الفرعية الثامنة:
ال توجد عالقة ذات داللة إحصا ية عند المستو  0.05 ≤ αبين متغير عدد سنوات الزوا ودرجة العنف
الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار.
للتحق

من صحة الفرضيات السابقة تم استخدام معامل االنحدار المعياري ( standardized

 )regressionللعالقة بين متغيرات العمر عند الزوا  ،والفارق العمري بين الزوجين ،ودرجة العنف
الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار ،وذل كما هو واضح في الجدول رقم (.)16.4
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جدول رقم ( :)16.4نتائج معامل االنحدار المعياري ( )standardized regressionللعالقة بين
متغيرات العمر عند الزواج ،والفارق العمري بين الزوجين ،ودرجة العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية
بمحافظة أريحا واألغوار
المتغيرات

العدد

قيمة Beta

الداللة اإلحصائية

العمر عند الزواج

363

-0.195

*0.000

363

0.189

*0.000

363

-0.156

*0.003

الفارق العمري بين الزوجين
عدد سنوات الزواج
*دال إحصا ياً

تشةةير المعطيةةات ال ةواردة فةةي الجةةدول رقةةم ( )16.4إلةةى وجةةود عالقةةة ذات داللةةة إحصةةا ية عنةةد المسةةتو
 0.05 ≤ αبةين متغيةرات العمةر عنةد الةزوا  ،والفةارق العمةري بةين الةزوجين ،ودرجةة العنةف الموجةه ضةد
الزوجةةة الفلسةةطينية بمحافظةةة أريحةةا واألغ ةوار ،وبةةذل تكةةون الفرضةةيات قةةد رفضةةت ،فقةةد وجةةدت عالقةةة
عكسةةية بةةين متغيةةر العمةةر عنةةد الةةزوا ودرج ةة العنةةف الموجةةه ضةةد الزوجةةة الفلسةةطينية بمحافظةةة أريحةةا
واألغة ةوار ،بحي ةةث كلم ةةا ق ةةل العم ةةر عن ةةد ال ةةزوا ازدادت درج ةةة العن ةةف الموج ةةه ض ةةد الزوج ةةة الفلس ةةطينية
بمحافظة أريحا واألغوار والعكس صحيح ،وقد وجدت عالقة عكسية أيضاً بين متغير عدد سنوات الزوا
ودرجةةة العنةةف الموجةةه ضةةد الزوجةةة الفلسةةطينية بمحافظةةة أريحةةا واألغ ةوار ،بحيةةث كلمةةا قلةةت عةةدد سةةنوات
الةةزوا ازدادت درجةةة العنةةف الموجةةه ضةةد الزوجةةة الفلسةةطينية بمحافظةةة أريحةةا واألغةوار والعكةةس صةةحيح،
فةةي المقابةةل وجةةدت عالقةةة طرديةةة بةةين متغيةةر الفةةارق العمةةري بةةين الةةزوجين ودرجةةة العنةةف الموجةةه ضةةد
الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار ،بحيث كلما ازداد الفارق العمةري بةين الةزوجين ازدادت درجةة
العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار والعكس صحيح.
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الفصل الخامس
ملخص النتائج واالستنتاجات والتوصيات
 1.5مقدمة
يعةةال الفصةةل الحةةالي نتةةا

الد ارسةةة وفرضةةياتها
الد ارسةةة واسةةتنتاجاتها مةةع األخةةذ بعةةين االعتبةةار أس ة لة ّ
ّ

وأهدافها إضافة لتحليل نتةا

الد ارسةة ومقارنتهةا بالد ارسةات السةابقة إن وجةدت ،وبلةورة بعةض التوصةيات
ّ

استناداً لنتا

الدراسة.

 2.5ملخص نتائج الدراسة ومناقشتها
 1.2.5ملخص النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة
أوال :ملخص نتائج السؤال األول المتعلق بدرجة العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية في محافظة
أريحا واألغوار.
يتضةةح مةةن النتةةا

أن درجةةة العنةةف الموجةةه ضةةد الزوجةةة الفلسةةطينية بمحافظةةة أريحةةا واألغ ةوار كانةةت

متوسطة ،حيث أكدت  %53.6من النساء المبحويات تعرضهن للعنف بأشكاله المختلفة ،وهذه النتيجة
تتف مع ما جاء في دراسة شاهين ( ،)2014وتتف أيضا مع دراسة العواد (.)2002
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وتع ةةزو الباحي ةةة الدرج ةةة المتوس ةةطة للعن ةةف إل ةةى أن الكيي ةةر م ةةن النس ةةاء رفض ةةت اإلفص ةةاه أو االعتة ةراث
بتعرضها للعنف من قبةل الةزو  ،لعةدم ضةمان الخصوصةية واألمةان ،باإلضةافة إلةى نقة

التقةارير عةن

العنةف فةي مجتمةع أبةوي وهيمنةة ذكوريةة متسةلطة ( ،)Banat & Rimawi, 2014وصةعوبة قيةاس مةد
انتشار العنف ضد المرأة في المجتمةع الفلسةطيني بسةبب اليقافةة العربيةة السةا دة ،وعةدم وجةود أي ويةا
رسمية أو بيانات لعدد الحاالت التي تم ارتكابها أعمال عنف ضد المرأة ،كمةا ورد فةي د ارسةة Banat,
) ،)2015ويتف ذل مع ما جاء في النظرية األبوية والذكورية )النظرية البطريركية).
ثانيــا :ملخــص نتــائج الس ـؤال الثــاني المتعلــق بأســباب العنــف الموجــه ضــد الزوجــة الفلســطينية فــي
محافظة أريحا واألغوار.
لخصةةت نتةةا

أسةةباب العنةةف الموجةةه ضةةد الزوجةةة الفلسةةطينية بمحافظةةة أريحةةا واألغ ةوار مرتبةةة حسةةب

األهمية ،وقد جاء في مقدمتها :غيرة الزو على زوجته ،فعصبية الزو  ،تاله سيطرة القيم الذكورية في
المجتمع الفلسطيني ،فالفهم الخاط للدين بقوامة الرجل على المرأة ،واالختالث على تربية األبناء.
وبالرجون إلى الجدول ( )2.4لمناقشة أعلى خمس فقرات ،وأقل فقرة في المتوس
النسبي كانت النتا

الحسابي والوزن

كما يأتي:

 -1الفقرة األولى "غيرة الزو على زوجته" حصلت على أعلى وزن بنسبة  ،%65وتعزو الباحية ذل
إلى التنش ة األسرية واالجتماعية للعا لة الفلسطينية ،والتي تميز الذكور عن اإلناث ،باإلضافة إلى
اليقافة السا دة في المجتمع الفلسطيني ،والتي تزداد حدتها في محافظة أريحا واألغوار لوجود نسبة
كبيرة من التجمعات البدوية والمخيمات فيها .ويتف ذل مع ما جاء في النظرية األبوية والذكورية
(النظرية البطريركية) ،ونظرية التحليل النفسي.
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 -2الفق ةرة اليانيةةة "عصةةبية الةةزو " حصةةلت علةةى نسةةبة  ،%61وتعتقةةد الباحيةةة أن أول أسةةباب عصةةبية
الزو هو غياب الوازن الديني ،فقد حث ديننا الحنيف على عدم الغضب لما له من عواقب وخيمة.
قةةال تعةةالى﴿ :واْلكةةاظمين اْلغة ْةي واْلعةةافين عةةن النةةاس﴾ (آل عم ةران .)134 ،وقةةال صةةلى هللا عليةةه
وسةلم "ال تغضةةب ولة الجنةةة" ،فكةم مةةن بيةت انهةةار بسةبب غضةةب شةديد ،أد إلةةى تصةرث مةةدمر،
وكم من زوا تفسخ بسبب الغضةب ،وتعتبةر العصةبية أيضةا مةن العةادات المكتسةبة فةي التربيةة فةي
األس ةةر العربي ةةة بعام ةةة ،واألس ةةر الفلس ةةطينية بخاص ةةة ،فنش ةةأة الطف ةةل ف ةةي أس ةةرة يتص ةةف فيه ةةا األب
بالعصةةبية ،تجعةةل عنةةده اسةةتعداد كبيةةر لتك ةرار هةةذا المشةةهد فةةي المسةةتقبل ،واحةةد األسةةباب الغيةةر
مباشة ةرة ف ةةي المجتم ةةع الفلس ةةطيني ه ةةو الت ةةأيير المباش ةةر لالح ةةتالل اإلسة ة ار يلي عل ةةى الحي ةةاة اليومي ةةة
للفلسطيني ،وما يصاحبه من إفقار وحصار واذالل ،للرجال والنساء على حد سواء ،مما يؤدي إلةى
اسةةتبطان العن ةف ومضةةاعفة آيةةاره ،ممةةا يةةنعكس علةةى عصةةبية الةةزو علةةى أسةةرته خاصةةة الزوجةةة.
ويتف ذل مع نظرية الصران ،ونظرية اإلحباط.
 -3الفقرة اليالية "سيطرة القيم الذكورية في المجتمع الفلسطيني" وكانت بنسبة  ،%58وتعزو الباحية
ذل

إلى العالقة غير المتكاف ة والتي تساعد على بقاء سيطرة الرجل على المرأة والحيلولة دون

نهوضها بالكامل ،أضف إلى ذل طبيعة النظرة إلى المرأة من قبل المجتمع وحتى المرأة نفسها،
ومنظومة العادات والتقاليد السا دة في المجتمع والتي تقلل من شأن المرأة وحقوقها ومكانتها خاص ًة
في المجتمعات العربية ،ويتف

ذل

مع ما جاء في دراسة ) ،)Banat, 2015أن مجتمعنا

أبوي ،يعلي من شأن الذكر على حساب األنيى ،ويتجلى ذل في مناحي
الفلسطيني ،هو مجتمع ّ
عزز هذا التمييز من حجم ونوعية الفروقات
الحياة كافة ،في البيت وفي الشارن وفي العمل وقد ّ
في التمتع بالحقوق واالمتيازات بين كال الجنسين ،مما ساهم في تعزيز سيطرة وهيمنة القيم
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الذكورية في المجتمع األبوي الفلسطيني .ويتف ذل

مع ما جاء في النظرية األبوية والذكورية

)النظرية البطريركية).
 -4الفقةرة الرابعةة "الفهةم الخةاط للةدين بقوامةة الرجةل علةى المةرأة" حصةلت علةى نسةبة  ،%58أر أن
الفهم الخاط للدين باستخدام القوامة ،مع األسف واقع كيير من الرجال ممن جهلوا الحكم الشةرعي
لتل ة الوظيفةةة ،أو علم ةوا الحكةةم الشةةرعي إال أنهةةم تجةةاهلوا ،فجعلوهةةا تبري ة ار إلذالل وانتهةةا حقةةوق
المة ةرأة ومكانته ةةا ،فالقوام ةةة ف ةةي اللغ ةةة م ةةن ق ةةام عل ةةى الش ةةيء يق ةةوم قيامة ةاً ،أي ح ةةاف علي ةةه و ارع ةةى
مصةةالحه ،ومةةن ذل ة القة ّةيم ،وهةةو الةةذي يقةةوم علةةى شةةأن شةةيء ويليةةه ،ويصةةلحه ،والقةةيم هةةو السةةيد،
وسا س األمر ،وقيم المرأة هو زوجها أو وليهةا ألنةه يقةوم بأمرهةا ومةا تحتةا  .فالشةرن الحكةيم عنةدما
جعةةل القوامةةة بيةةد الرجةةل بحكمتةةه سةةبحانه وتعةةالى لةةم يجعةةل ذل ة مطلق ةاً يسةةتغله الرجةةال فةةي إذالل
النساء والتحكم بهن ،وف أهوا هم وما تشتهيه أنفسهم ،بل قيد تل الوظيفة بضواب وقيود تردن كل
من يستغل تل الوظيفة الشرعية إلهانةة المةرأة والحة مةن قةدرها ،وسةلبها حقوقهةا .وجةاءت القاعةدة
النسةةاء بمةةا فض ةل َّللا
الرجةةال قوامةةون علةةى ّ
الشةةرعية العظيمةةة فةةي هةةذا قةةول هللا سةةبحانه وتعةةالىّ ﴿ :
ب ْعضةةه ْم علةةى ب ْعةةض وبمةةا أ ْنفق ةوا مة ْةن أ ْمةةواله ْم﴾( ،النسةةاء .)34 ،ف ةالزو قة ّةيم علةةى زوجتةةه ،أمةةين
عليهةةا ،يتةةولى أمرهةةا ويصةةلح حالهةةا ،يحوطهةةا ويعتنةةي بهةةا ،ليسةةت القوامةةة مسةةحاً لشخصةةية الم ةرأة
بالكلية ،وانما هي معاونة ومؤازرة ورعاية.
 -5الفقةرة الخامسةة "االخةتالث علةى تربيةة األبنةاء" وكانةت بنسةبة  ،%56مةن وجهةة نظةر الباحيةة ،أن
تربية األبناء وتلبية متطلباتهم اليومية عملية مشتركة بين األم واألب ،لذا فان االتفاق والتكامل بةين
دور األم ودور األب فةةي تربيةةة أبنا همةةا يعةةد أم ة ار فةةي غايةةة األهميةةة حيةةث ال تتضةةارب اآل ارء بةةين
ةر كبيةر علةى نفسةية األوالد ويظةل
األبوين فيضعف ذل شخصةية أحةدهما أمةام األبنةاء ممةا يتةر أي اً
معهم في حياتهم حتى بعد أن يصبحوا آباء وأمهات ،ويعتبر االختالث على تربية األبناء من أكير
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ةر وظه ةةو ار فعن ةةدما يق ةةوم أح ةةد الطة ةرفين األب أو األم بتربي ةةة األبن ةةاء
المش ةةاكل ف ةةي األس ةةر وأبلغه ةةا أي ة ا
بأسةةلوب وفكةةر معةةين ،ويةةأتي الطةةرث اآلخةةر ليةةنقض هةةذه التربيةةة ،وذل ة الفكةةر بطريقةةة مختلفةةة قةةد
تصةةل حةةد التضةةاد ممةةا يةةؤدي إلةةى المشةةاكل وقةةد يةةؤدي إلةةى العنةةف مةةن قبةةل الةةزو باتجةةاه الزوجةةة
باعتباره المهيمن والمسيطر في األسرة ،وهذا التناقض في أسلوب التربية يةؤدي إلةى حةدوث مشةاكل
عاطفيةة لةد الطفةةل وعةدم قةةدرة الطفةل علةةى التمييةز بةين الحة والباطةل والصةواب والخطةأ ،واألسةوأ
مةةن ذل ة ت ةأير األبنةةاء وتقليةةد اآلبةةاء وتك ةرار العنةةف ليبقةةى العنةةف فةةي حلقةةة مغلقةةة .ويتف ة ذل ة مةةع
نظرية التحليل النفسي.
 -6الفقةرة الياليةة عشةر " كيةرة المشةاكل مةع الجيةران"  ،%44حصةلت علةى أقةل متوسة حسةابي ووزن
نسةةبي ،وتعةةزو الباحيةةة ذل ة إلةةى أن العالقةةات االجتماعيةةة فةةي المجتمةةع الفلسةةطيني تتسةةم بالتع ةاون
والتشةةار بةةين أف ةراد المجتمةةع وخاصةةة الجي ةران ،فهةةم يتشةةاركون فةةي األح ةزان واألف ةراه ،وتةةزداد هةةذه
العالقة قوة في الريف والمخيمات وتضعف في المناط المتحضرة.
وتر الباحية أن الفقرات الخمس األولى ،والتي حققت أعلةى متوسة حسةابي ووزن نسةبي هةي مؤشةرات
تدل على اليقافة السا دة في المجتمع الفلسطيني وهيمنةة وتسةل الةذكور ،باإلضةافة إلةى التمييةز والنظةرة
الدونيةةة للمةرأة ،والتةةي تميّةةل عا قةاً وتحة ّةدياً كبية اًر أمةةام أي جهةةد مةةن الممكةةن بذلةةه لتغييةةر الصةةورة النمطيةةة
السا دة عن طبيعة العالقات واألدوار المجتمعية بين كال الجنسين ،وانعدام االحترام المتبادل وعدم تفهم
الرج ةةل لحاج ةةات المة ةرأة النفس ةةية ،يض ةةاث إل ةةى ذلة ة ش ةةيون االحتك ةةام إل ةةى العاطف ةةة واس ةةتخدامها كمب ةةرر
لممارسة العنف ضد النساء ،خاصة العنف األسري ،الذي لم يزل يعد وسةيلة مقبولةة فةي عمليةة التنشة ة
االجتماعيةةة والعالقةةات الزوجيةةة ،كمةةا أن استسةةالم الم ةرأة وخضةةوعها والةةذي يبةةرره عةةدم وجةةود دعةةم أو
مساندة أو قوانين أو حماية لها وألبنا ها ،ساهم فةي ت ازيةد هةذا العنةف ،ونالحة أن النتةا

91

التةي حصةلت

على أعلى وزن تؤيد هذا القول من غيرة الزو علةى زوجتةه ،وعصةبيته ،وسةيطرة القةيم الذكوريةة ،والفهةم
الخةةاط للقوامةةة ،باإلضةةافة إلةةى االخةةتالث علةةى تربيةة األبنةةاء ،جميعهةةا مؤشةرات إن دلةةت علةةى شةةيء،
تدل على وجود مشكلة اجتماعيةة يقافيةة تتطلةب االهتمةام بهةا وبمتغيراتهةا التةي قةد تعطةي تفسةيرات لهةذه
المشةةكلة وأبعادهةةا ،وتةةزداد حةةدتها فةةي محافظةةة أريحةةا واألغةوار بخاصةةة بسةةبب األنمةةاط السةةكانية التابعةةة
للمحافظة من الريف والمجتمع البدوي المحاف والمخيمات.
ثالثــا :ملخــص نتــائج الس ـؤال الثالــث المتعلــق بأشــكال العنــف الموجــه ضــد الزوجــة الفلســطينية فــي
محافظة أريحا واألغوار.
أشةةارت نت ةا

أشةةكال العنةةف الموجةةه ضةةد الزوجةةة الفلسةةطينية بمحافظةةة أريحةةا واألغ ةوار مرتبةةة حسةةب

األهمية ،وقد جاء في مقدمتها :الضرب باليد ،والص ار في وجه الزوجة ،وحرمانها من ممارسة رغباتها
واهتماماتها ،تاله تجاهل وجودها ،يم اإلهانة والشتيمة ،والسخرية منها.
وبةةالرجون إلةةى الجةةدول ( )4.3لمناقشةةة أعلةةى خمةةس فق ةرات ،وأقةةل فق ةرة فةةي المتوس ة الحسةةابي والةةوزن
النسبي كانت النتا

كما يأتي:

 -1الفقرة األولى "الضرب باليد" ،حصلت على معدل  ،%57وكانت األعلةى درجةة فةي أشةكال العنةف،
وتعب ةةر ع ةةن العن ةةف الجس ةةدي ال ةةذي تتع ةةرض ل ةةه المة ةرأة م ةةن قب ةةل ال ةةزو  ،وتتفة ة م ةةع د ارس ةةة ش ةةاهين
( )2014حيةةث تتعةةرض النسةةاء إلةةى العنةةف الجسةةدي بنسةةبة  ،%50ويعةةزو شةةاهين انخفةةاض نسةةبة
اإلساءة الجسدية إلى خوث األزوا من انكشاث أمرهم ،وخشيتهم من ظهور اآليار الجسدية ،ومن
يم التعرث إلى آيار العنف الجسدي من اآلخرين.
 -2أما باقي الفقةرات األربعةة المتتاليةة وهةي ،والصة ار فةي وجةه الزوجةة بنسةبة ( ،)54.4وحرمانهةا مةن
ممارسةةة رغباتهةةا واهتماماتهةةا بنسةةبة ( ،)52.8تالهةةا تجاهةةل وجودهةةا بنسةةبة ( ،)52.2يةةم اإلهانةةة
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والشتيمة بنسبة ( ،)%52فهي تعبر عن أشكال العنةف النفسةي ،وتتفة الفقةرة الياليةة ،حرمةان المةرأة
مةةن ممارسةةة رغباتهةةا ،مةةع مةةا جةةاء فةةي د ارسةةة العةواد ( )2002حيةةث أشةةارت إلةةى حرمةةان المةرأة مةةن
الخةةرو للعمةةل بنسةبة ( ،)%56كمةةا تتف ة الفقةرة الرابعةةة ،اإلهانةةة والشةةتيمة والتةةي تعبةةر عةةن العنةةف
اللفظي ،مع ما جاء في دراسة العواد ( )2002حيث بلغت نسبة (.)%51
 -3الفقرة اليامنة والعشرون "الحرق" حصلت على اقل وزن بنسبة ( ،)%32وتفسر الباحية ذل بخةوث
الةةزو مةةن ظهةةور هةةذه العالمةةات وانفضةةاه أمةره ،ألن الزوجةةة ممكةةن أن تتسةةتر علةةى جميةةع أشةةكال
العن ةةف ،ولك ةةن ه ةةذا الش ةةكل م ةةن الص ةةعب أن تس ةةتره لمض ةةاعفاته الت ةةي م ةةن الممك ةةن أن تح ةةدث له ةةا،
ةزور ممةا
باإلضافة إلى طبيعة المجتمع التشاركي والعالقات االجتماعية التي تتصف بالتواصل والت ا
سيفضح أمر الزو من جاراتها أو صديقاتها.
رابعــا :ملخــص نتــائج الســؤال الرابــع المتعلــق اســتراتيجيات الحــد مــن العنــف الموجــه ضــد الزوجــة
الفلسطينية في محافظة أريحا واألغوار.
أظهرت نتا

استراتيجيات الحةد مةن العنةف الموجةه ضةد الزوجةة الفلسةطينية بمحافظةة أريحةا واألغةوار،

اإلستراتيجيات التي تتبعها المرأة في التصدي للعنف الذي تتعرض له.
وهي مرتبة حسب األهمية ،وقد جاء في مقدمتها :الخضون واالستسالم لألمر الواقع ،تاله مناقشة
الموضون مع الزو  ،فطلب المساعدة من األهل ،واألقارب ،يم األصدقاء.
وبالرجون إلى الجدول ( )4.4لمناقشة أعلى خمس فقرات ،وأقل فقرة في المتوس
النسبي كانت النتا

الحسابي والوزن

كاآلتي:

 -1الفقة ةرة األول ةةى "الخض ةةون واالستس ةةالم لألم ةةر الواق ةةع" ،حص ةةلت عل ةةى نس ةةبة  ،%83وتع ةةزو الباحي ةةة
خضون المرأة واستسالمها إلى تيقنها من عدم وجود مساندة أو دعم لها أو قانون ،في حال خرجت
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عةةن صةةمتها وتوجهةةت إلةةى أي مؤسسةةة حكوميةةة ،إضةةافة إلةةى تضةةحيتها بنفسةةها خوفةةا علةةى أسةةرتها
وضيان أبنا ها أو حرمانها منهم ،ويتف ذل مع ما جاء في دراسة العواد ( ،)2002حيث أشةارت
إلى أن المرأة تعمد إلى التضحية بأهدافها ومباد ها ومتطلباتها الشخصية مقابل بقةاء األسةرة سةليمة
غير منهارة خوفاً على صورتها االجتماعية ،ويتف أيضاً مع ما جاء في د ارسةة)(Banat, 2015
حيث ذكةر أنةه مةن الصةعب علةى المةرأة التةي تعرضةت للضةرب أن تطلةب التعةويض أو المسةاعدة
لعدم ضمان الخصوصية واألمان ،ويتف ذل مع نظرية التحليل النفسي.
 -2الفق ةرة اليانيةةة "مناقشةةة الموضةةون مةةع الةةزو " حصةةلت علةةى نسةةبة  ،%67تعتقةةد الباحيةةة أن خةةوث
المةرأة مةةن الرجةةل ونظةرة المجتمةةع لهةةا بأنهةةا هةةي المذنبةةة حتةةى لةةو كانةةت الضةةحية ،وفةةي غيةةاب أي
مسةةاندة مةةن المجتمةةع ،ومةةن أجةةل المحافظةةة علةةى أسةةرتها ،تلجةأ إلةةى محاولةةة حةةل المشةةكلة بمناقشةةة
الزو على أمل أن تجد لها حالً.
 -3الفقرات الياليةة ،الرابعةة ،والخامسةة ،وهةي علةى التةوالي" ،طلةب المسةاعدة مةن األهةل بنسةبة ،%64
أو مةةن األقةةارب بنسةةبة  ،%56أو مةةن األصةةدقاء بنسةةبة  ،%55تعةةزو الباحيةةة لجةةوء الزوجةةة إلةةى
األهةةل أو األقةةارب أو األصةةدقاء لطلةةب المسةةاعدة ،إلةةى فشةةل محاولتهةةا بعةةد مناقشةةة الموضةةون مةةع
الزو  ،وبسبب العادات والتقاليد السا دة واليقافة التي تعتبر أن مشةكلة العنةف أو المشةاكل الزوجيةة
هي شان خا

وداخلي وال يسمح ألحد من خار نطاق األسرة واألهةل وعلةى أبعةد حةد األصةدقاء

المقربون للتدخل ،ويتف ذل مع أغلب الدراسات العربية لتشابه اليقافةة والعةادات فيهةا ،ويتفة ذلة
مع النظرية األبوية والذكورية )النظرية البطريركية).
 -4الفقرة الخامسة واألربعين "طلب المساعدة من الجيران" ،حصلت على أقل متوس حسابي ووزن
نسبي ،%46 ،من وجهة نظر الباحية ،السبب الر يسي هو الخوث من الزو  ،ألنه إذا لجأت إلى
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طلب المساعدة من الجيران سيؤدي ذل إلى تدخل الجيران ،مما يؤدي إلى تعنيف الزوجة أكير
من قبل الزو ألنه يعتبر ذل شان عا لي وال يسمح ألحد بالتدخل فيه.
 2.2.5ملخص النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة:
أوال :ملخص النتائج المتعلقة بفرضـيات الدراسـة لدرجـة العنـف الموجـه ضـد الزوجـة الفلسـطينية فـي
محافظة أريحا واألغوار.
 -1تشةةير النتةةا

إلةةى وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةا ية عنةةد المسةةتو  0.05 ≤ αفةةي درجةةة العنةةف

الموج ةةه ض ةةد الزوج ةةة الفلس ةةطينية بمحافظ ةةة أريح ةةا واألغة ةوار تع ةةز لمتغي ةةر ن ةةون ال ةةزوا  ،لص ةةالح
المبحويات اللواتي تزوجن بطريقة تقليدية ،اللواتي كانت درجة العنف الموجه ضدهن أعلى ،وبذل
تكون الفرضية قد رفضت.
يعتبةةر الةةزوا نظةةام اجتمةةاعي فةةي كافةةة المجتمعةةات اإلنسةةانية ،كونةةه وسةةيلة لتحقي ة اإلشةةباعات
الغريزية والنفسية واالجتماعية ،وهو الخطوة األولى لبناء األسرة ،فاألسةرة أو الجماعةة الق اربيةة التةي
ينتمي إليها الفةرد هةي التةي ترسةم وجهةة نظرتةه حةول الةزوا  ،وأسةلوب اختيةار شةري الحيةاة ،ولعةل
هذا يكون واضحاً في المجتمعات التقليدية ومنها المجتمع العربي الفلسطيني ،فاألسرة تحتف بحة
اتخاذ القرار النها ي في شخ

زو المستقبل للعضو فيها ،ويسمى هذا بالزوا الةداخلي التقليةدي

(الخولي.)1983 ،
وتةةر الباحيةةة أن هةةذا النةةون مةةن الةةزوا ال يعطةةي فرصةةة كافيةةة للتعةةارث بةةين الةةزوجين واختي ةةار
الشري المناسب فكريا واجتماعيةا وعاطفيةاً مقارنةة بةالزوا غيةر التقليةدي الةذي يسةمح بمجةال أكبةر
للتعارث بين الةزوجين ،واختيةار أفضةل قةا م علةى التوافة الفكةري وتفهةم اآلخةر ،ومناقشةة المشةاكل
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األسةةرية التةةي قةةد تحةةث مسةةتقبالً بةةين ال ةزوجين ،ممةةا يةةنعكس بشةةكل إيجةةابي علةةى التواف ة الزوجةةي
وبالتالي تقل درجة العنف الموجه ضد المرأة في األسرة.
 -2أشةةارت النتةةا

إلةةى وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةا ية عنةةد المسةةتو  0.05 ≤ αفةةي درجةةة العنةةف

الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار تعز لمتغير العالقة بقةوة العمةل ،لصةالح
المبحويات غير العامالت ،اللواتي كانت درجة العنف الموجه ضدهن أعلى ،وبذل تكون الفرضية
قةةد رفضةةت ،وتتفة هةةذه النتيجةةة مةةع د ارسةةة بوزبةةون ( ،)2004حيةةث أظهةةرت الد ارسةةة ارتفةةان نسةةب
العنةف بةةين النسةاء غيةةر العةامالت مقارنةةة بالزوجةات العةةامالت ،فةالعنف ضةةد الزوجةة غيةةر العاملةةة
ي ةرتب بالعامةةل االقتصةةادي لألسةةرة ،وهنةةا عالقةةة عكسةةية بةةين معةةدل الةةدخل لةةد الزوجةةة ونسةةبة
التعرض للعنف ،فكلما زاد معدل دخةل الزوجةة كلمةا قةل احتمةال تعرضةها للعنةف .وتتفة أيضةا مةع
د ارسةةة الصةةبان ( ،)2010حيةةث أشةةارت إلةةى وجةةود فةةروق دالةةة إحصةةا ياً فةةي مسةةتو اإلسةةاءة إلةةى
الزوجةةة بةةاختالث عمةةل الزوجةةة لصةةالح الزوجةةات غيةةر العةةامالت ،كمةةا تتفة مةةع د ارسةةة أبةةو نجيلةةه
( ،)2006ودراسة شاهين ( ،)2014ودراسة ).(Banat, 2015
ومةةن وجهةةة نظةةر الباحيةةة ،هةةذا يةةدل علةةى أهميةةة الجانةةب االقتصةةادي فةةي الحيةةاة االجتماعيةةة ،وهةةذا
يتف مع مةا أشةار إليةه مةاركس فةي النظريةة االجتماعيةة حةول أهميةة العامةل االقتصةادي فةي البنةاء
االجتمةاعي ودوره فةي الةتحكم فةي كافةة جوانةب المجتمةع ،وعلةى الةرغم مةن انخفةاض مشةاركة المةرأة
الفلسةةطينية فةةي سةةوق العمةةل مقارنةةة بالرجةةل فةةي المجتمةةع الفلسةةطيني بعامةةة وفةةي محافظةةة أريحةةا
واألغوار بخاصة إلى أن عمل المرأة يعطيها استقاللية اقتصادية ،ومساندة اجتماعية ،بالذات وأنها
تش ةةار الرج ةةل ف ةةي تغطي ةةة النفق ةةات األس ةةرية ف ةةي ظ ةةل الظ ةةروث المعيش ةةية الص ةةعبة ف ةةي المجتم ةةع
الفلسةةطيني بعامةةة واألسةةرة الفلسةةطينية فةةي منطق ةةة أريحةةا واألغ ةوار بخاصةةة ج ةراء انتشةةار البطال ةةة
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وارتفان تكاليف المعيشة ،األمر الةذي يةنعكس بشةكل إيجةابي علةى نظةرة الرجةل لهةا كشةري حقيقةي
في بناء األسرة وتطويرها والمحافظة على بقا ها مما يحد من حجم العنف الموجه ضدها.
 -3تشةةير النتةةا

إلةةى وجةةود فةةروق ذات داللةةة إحصةةا ية عنةةد المسةةتو  0.05 ≤ αفةةي درجةةة العنةةف

الموجةةه ضةةد الزوجةةة الفلسةةطينية بمحافظةةة أريحةةا واألغ ةوار تعةةز لمتغيةةر المؤهةةل العلمةةي ،وبةةذل
تك ة ةةون الفرض ة ةةية ق ة ةةد رفض ة ةةت ،وكان ة ةةت ب ة ةةين النس ة ةةاء ذوات المؤه ة ةةل العلم ة ةةي األساس ة ةةي فم ة ةةا دون،
والبكالوريوس فأعلى ،لصالح األساسي فما دون اللواتي كانت درجةة العنةف الموجةه ضةدهن أعلةى،
ويتف ذل مع دراسة بوزبون ( ،)2004حيث توصلت إلى وجود عالقة عكسية بين مستو تعلةيم
الزوجةةة وبةةين نسةةب التعةةرض للعنةةف مةةن قبةةل الةةزو  ،فكلمةةا انخفةةض مسةةتو تعلةةيم الزوجةةة كلمةةا
ازدادت نسةبة تعرضةها للعنةف .وتتفة أيضةا مةع د ارسةة الصةبان ( ،)2010حيةث أظهةرت وجةود
فةروق دالةة إحصةا ياً فةي مسةتو اإلسةاءة إلةى الزوجةة بةاختالث مسةتو تعلةيم الزوجةة ،لصةالح
الزوجةةات غيةر المتعلمةةات.كمةةا يتفة مةةع د ارسةةة أبةةو نجيلةةه ( ،)2006ود ارسةةة شةةاهين (،)2014
ود ارسةة ) ،(Banat, 2015ود ارسةة ) (Stickley et al., 2008تةر الباحيةة أن للتعلةيم أهمية ًة
كبيرًة في تكوين شخصية الفرد وتغيير يقافته وتفكيةره ونظرتةه إلةى األمةور ،كمةا قةال الشةاعر "العلةم
يبنةةي بيوتةاً ال عمةةاد لهةةا  --والجهةةل يهةةدم بيةةت العة ّةز والكةةرم" ،والمةرأة المتعلمةةة الميقفةةة تنشة جيةةل
ميقةةف ،وتربةةي أبناءهةةا علةةى األخةةالق الحميةةدة ،ممةةا يسةةاهم فةةي تنميةةة المجتمةةع بأكملةةه ،وكمةةا قةةال
الفيلسةةوث سةةقراط "عنةةدما تيقةةف رج ةالً تكةةون قةةد يقفةةت فةةرداً واحةةدا وعنةةدما تيقةةف امةةرأه فإنمةةا تيقةةف
عا لة بأكملها" ،فهي التي تربي الطفل رجل المستقبل والتي يمكن أن تساهم في كسر حلقة العنةف
فةةي المسةةتقبل مةةن خةةالل غةةرس القةةيم والمعرفةةة واإلد ار لديةةه ،والم ةرأة المتعلمةةة والميقفةةة ممكةةن أن
تكون أكير حكمةة وبصةيرة فةي حةل المشةكالت ،ولةديها مهةارات اتصةال أفضةل مةع زوجهةا ،إضةافة
إلى معرفتها بحقوقها وواجباتها ،بالرغم من ذل لم يكن العلم رادن لعنف الزو ضد زوجته ،ولكنه
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يمكن أن يكون أحةد األسةباب التةي تسةاهم فةي خفةض معةدالت العنةف .وفةي الواقةع ،رغةم أن المةرأة
المتعلمة قد اكتسبت إلى حد كبير بعض الخصا

والسمات التي تةرفض بموجبةه العنةف الموجةه

ضةةدها ،إلةةى أن هةةذا الةةوعي والةرفض للعنةةف لةةم يقةةض علةةى ظةةاهرة العنةةف الموجةةه ضةةدها ،آخةةذين
بعين االعتبار تركيبة المجتمع األبوي الفلسطيني.
 -4أظه ةةرت النت ةةا

وج ةةود ف ةةروق ذات دالل ةةة إحص ةةا ية عن ةةد المس ةةتو  0.05 ≤ αف ةةي درج ةةة العن ةةف

الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار تعز لمتغيةر مكةان السةكن ،وبةذل تكةون
الفرضية قد رفضت ،وكانت بةين النسةاء السةاكنات فةي المةدن والسةاكنات فةي المخيمةات مةن جهةة،
وب ةةين النس ةةاء الس ةةاكنات ف ةةي الق ةةر والس ةةاكنات ف ةةي المخيم ةةات م ةةن جه ةةة أخ ةةر  ،لص ةةالح النس ةةاء
السةةاكنات فةةي المخيمةةات اللةواتي كانةةت درجةةة العنةةف الموجةةه ضةةدهن أعلةةى ،تليهةةا القةةر  ،والنسةةبة
األقةةل للعنةةف ضةةد الم ةرأة كانةةت فةةي المدينةةة ،ويتف ة ذلة مةةع مةةا أشةةارت لةةه د ارسةةة أج ارهةةا المجلةةس
القومي في مصر ،إن المرأة الريفية تتعرض للضرب أكير من المرأة الحضرية ،كما ورد فةي د ارسةة
حلمي ( ،)2000ويتف مع دراسة ) ) Choi et al., 2012حيةث إن النسةاء فةي أسةر المهةاجرين
كةةن أكيةةر عرضةةة للعنةةف الزوجةةي ،تعةةزو الباحيةةة ذل ة إلةةى اليقافةةة السةةا دة فةةي المجتمةةع القةةروي
والمخيمةةات بفلسةةطين عامةةة ،ومحافظةةة أريحةةا واألغةوار خاصةةة ،حيةةث يغلةةب عليهةةا الطةةابع البةةدوي
المحاف وتهيمن فيه القيم الذكورية األبوية ،وتقل هذه اليقافة حدة في المنةاط الحضةرية ،فةنالح
أن منطقة محافظة أريحا واألغوار تنخفض نسبة العنةف عنهةا فةي مخيماتهةا وق ارهةا ،وذلة لطبيعةة
المجتمع في المنطقة الحضرية الذي يتسم بوعي ويقافة أعلى من المناط القروية والمخيمات ممةا
يؤير على يقافة األفراد فيها ،ويقلل من معدالت العنف ضد المرأة.
 -5بينت النتا

وجود فروق ذات داللة إحصةا ية عنةد المسةتو  0.05 ≤ αفةي درجةة العنةف الموجةه

ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار تعز لمتغير درجة التدين ،وبذل تكون الفرضةية
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قد رفضت ،وكانت بين النساء المتدينات والمتدينات إلى حد ما ،لصالح النساء المتةدينات إلةى حةد
مةةا الل ةواتي كانةةت درجةةة العنةةف الموجةةه ضةةدهن أعلةةى يةةم تالهةةا الغيةةر متدينةةة ،واألقةةل نسةةبة كانةةت
المتدينة ،وتتف الدراسة إلى حد ما مع دراسة ).)Holmes, 2004
تشةةير الباحيةةة إلةةى أن درجةةة التةةدين تسةةاهم فةةي الحةةد مةةن ظةةاهرة العنةةف ،ألن الةةدين الحنيةةف يةةأمر
بةةالرف والتسةةامح وكظةةم الغةةي

بشةةكل عةةام ،وخ ة

عالقةةة األزوا بةةالمودة والرحمةةة وبةةين حقةةوق

وواجبةةات الط ةرفين ،فكلمةةا كةةان الزوجةةان علةةى درجةةة أعلةةى مةةن االلت ةزام بتعةةاليم الةةدين ،كةةان الرف ة
والرحمةةة بيةةنهم أعلةةى ،وبةةاألخ

عنةةد الم ةرأة ،ألن الةةدين حيهةةا علةةى احت ةرام زوجهةةا وعةةدم مخالفتةةه

وعلى حف بيتةه ومالةه وعرضةه ،وهةذا يةؤدي بالتةالي إلةى خفةض معةدل العنةف ضةدها وعةدم وجةود
مبرر للزو للعنةف فةي أغلةب األحيةان ،مةع العلةم أن الةدين يلةزم الطةرفين ،لقةول هللا تعةالى ﴿ َولَهُ َّن
ع ِز ٌ
علَ ْي ِه َّن دَ َر َجةٌ ۗ َو َّ
يز َح ِكي ٌم﴾ (سورة البقرة ،آية .)228
علَ ْي ِه َّن بِ ْال َم ْعر ِ
ّللا َ
وف ۚ َو ِل ِلر َجا ِل َ
ِمثْل الَّذِي َ
 -6أشارت النتا

إلى وجود عالقةة ذات داللةة إحصةا ية عنةد المسةتو  0.05 ≤ αبةين متغيةرات العمةر

عند الزوا  ،والفارق العمري بةين الةزوجين ،ودرجةة العنةف الموجةه ضةد الزوجةة الفلسةطينية بمحافظةة
أريحا واألغوار ،وبذل تكون الفرضيات قد رفضت ،فقد وجدت عالقة عكسية بين متغير العمر عند
الزوا ودرجة العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار ،بحيث كلما قل العمر
عنةد الةزوا ازدادت درجةة العنةف الموجةه ضةد الزوجةة الفلسةطينية بمحافظةة أريحةا واألغةوار والعكةةس
صحيح .وتختلف النتيجة مةع د ارسةة أبةو نجيلةة ( ،)2006كمةا تختلةف مةع د ارسةة شةاهين (.)2014
في المقابل وجدت عالقة طردية بين متغير الفارق العمةري بةين الةزوجين ودرجةة العنةف الموجةه ضةد
الزوجة الفلسطينية بمحافظةة أريحةا واألغةوار ،بحيةث كلمةا ازداد الفةارق العمةري بةين الةزوجين ازدادت
درجة العنف الموجه ضد الزوجة الفلسةطينية بمحافظةة أريحةا واألغةوار والعكةس صةحيح .وقةد وجةدت
عالقةة عكسةةية أيضةاً بةةين متغيةر عةةدد سةةنوات الةزوا ودرجةةة العنةف الموجةةه ضةد الزوجةةة الفلسةةطينية
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بمحافظةةة أريحةةا واألغ ةوار ،بحيةةث كلمةةا قلةةت عةةدد سةةنوات الةةزوا ازدادت درجةةة العنةةف الموجةةه ضةةد
الزوج ةةة بمحافظ ةةة أريح ةةا واألغة ةوار والعك ةةس ص ةةحيح ،ويختل ةةف ذلة ة م ةةع م ةةا ج ةةاء ف ةةي د ارس ةةة العة ةواد
( ،)2002حي ةةث أش ةةارت الباحي ةةة إل ةةى ع ةةدم وج ةةود ف ةةروق دال ةةة إحص ةةا ياً ب ةةين م ةةد الحي ةةاة الزوجي ةةة
وممارسةةة العنةةف ضةةد الزوجةةة .وتختلةةف أيضةةا مةةع د ارسةةة أبةةو نجيلةةة ( ،)2006وتتف ة مةةع د ارسةةة
) ،(Banat, 2015حيث أشةارت الد ارسةة إلةى أنةه كلمةا قةل العمةر عنةد الةزوا ازدادت درجةة العنةف
الموجه ضد الزوجة والعكس صحيح ،وكلمةا ازداد الفةارق العمةري بةين الةزوجين ازدادت درجةة العنةف
الموجةةه ضةةد الزوجةةة والعكةةس صةةحيح ،وكلمةةا قلةةت عةةدد سةةنوات الةةزوا ازدادت درجةةة العنةةف الموجةةه
ضد الزوجة والعكس صحيح.
تعتقةةد الباحيةةة أن تعةةرض الزوجةةة للعنةةف أعلةةى كلمةةا كانةت أقةةل عمة اًر ،يعةةود إلةةى جهلهةةا وعةةدم وعيهةةا
الكافي وعدم مقدرتها على القيام بواجباتها الزوجية والبيتية وتربية األبناء مما يعرضها للعنةف ،أيضةا
وجود فارق عمري بين الزوجين ،تختلف فيه الرؤية واألفكار في التعامل مةع جميةع األمةور األسةرية،
ومن الصعب أن تتف لةديهم السةلو واألفكةار ،ممةا يةؤدي إلةى ارتفةان درجةة العنةف .وكةذل بالنسةبة
لعةدد سةنوات الةةزوا فكلمةا كانةت أقةةل تكةون مسةتويات المعرفةةة والتفةاهم ال ازلةت فةةي بةداياتها وتحتمةل
وجود مشكالت أكير خاصة إذا لم يكن هنا توافة بةين الةزوجين ،والعكةس صةحيح فةي حةال ازديةاد
عةةدد سةةنوات الةةزوا  ،تةةزداد الخبةرة المعرفيةةة لةةد الطةرفين لمعرفةةة كةةل منهمةةا اآلخةةر ،ممةةا يسةةاهم فةةي
االبتعةةاد عةةن المسةةببات للمشةةاكل ،وفةةي الغالةةب تكةةون الزوجةةة هةةي التةةي تقةةدم تنةةازل أكبةةر للةةزو بعةةد
التعةرث أكيةر علةى طباعةه واختصةار المواقةف التةي تعرضةها للعنةف ممةا يةؤدي إلةى خفةض معةةدالت
العنف.
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 3.5استنتاجات الدراسة
باالستناد إلى نتا

الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات
الدراسة ومناقشتها وتحليل بياناتها ،خلصت ّ
ّ

التالية:
 -1يعةاني المجتمةع الفلسةطيني مةن العنةف الخةارجي الممةارس مةن قبةل االحةتالل ،والعنةف المجتمعةي
خار األسةرة والعنةف األسةري الموجةه للةذكور واإلنةاث علةى حةد سةواء وفةي مختلةف األعمةار نتيجةة
الفقر والعوز االقتصادي.
 -2أن اليقافةةة واألعةراث والتقاليةةد تعتبةةر مةةن األسةةباب الر يسةةة للعنةةف الموجةةه ضةةد المةرأة فةةي المجتمةةع
الفلسطيني ،فهي تعيش فةي واقةع اجتمةاعي ،تسةيطر عليةه النظةرة الدونيةة للنسةاء ،وسةيطرة الذكوريةة
فة ةةي المجتمة ةةع ،باإلضة ةةافة إلة ةةى التميية ةةز ض ة ةدها فة ةةي الن ة ةواحي االجتماعية ةةة واالقتصة ةةادية والسياسة ةةية
والقانونية.
 -3إن السنوات القليلة الماضية شهدت تطورات ملحوظة باتجاه االعت ارث بالمشكلة والتصةدي لهةا مةن
خ ةةالل إع ةةداد خط ةةة وطني ةةة بعي ةةدة الم ةةد  ،بمش ةةاركة مؤسس ةةات المجتم ةةع الم ةةدني وجمي ةةع الجه ةةات
المعنية.
 -4ازديةاد التنسةي بةين المؤسسةات الحكوميةة وغيةر الحكوميةة لمناهضةة العنةف ،ورغةم ذلة مةا ازلةت
النساء المتزوجات األكير تعرضا للعنف بشةتى أنواعةه ،ومةا زال العنةف الجنسةي مةن القضةايا التةي
يلقى عليها الكيير من السرية والكتمان ،وما زالت النساء تقتل بدعو الحفاظ على شرث العا لة.
 -5تتصاعد وتيرة العنف والقتل في جميع أنحاء العالم الغربي والعربي والفلسطيني ،بالرغم من الجهود
المبذولة دولياً واقليمياً لمكافحة العنف ،وللمرأة نصيب األسد من هذا العنف ،خاصة من قبةل الةزو
أو العشير ،فهي تتعرض إلى جميع أشكال العنف.
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 -6إن مشكلة العنف ضد النساء في فلسطين بعامة وفي محافظةة أريحةا واألغةوار بخاصةة ،مشةكلة ال
زالت قا مة ،بةل تتفةاقم بسةبب العديةد مةن الظةروث والعوامةل الداخليةة والخارجيةة ،ومةا ازلةت القةوانين
والتش ةريعات واإلج ةراءات الحكوميةةة قاص ةرة أمةةام تجةةريم ومعاقبةةة العنةةف ومرتكبيةةه ،كمةةا أن العةةادات
والتقاليد تقف عا قاً أمام المرأة في طلب المساعدة والحماية من العنف.
 -7إن المةرأة تتعةةرض لجميةةع إشةةكال العنةةف (الجسةةدي ،النفسةةي ،االقتصةةادي ،والجنسةةي) ،وتقبةةل المةرأة
للعنف ليس ظاهرة صحية ،بل هةو نتيجةة اضةطرابات نفسةية ،ولعةدم وجةود حمايةة أو مسةاندة ودعةم
لها في حال خرجت عن صمتها.
 -8إن آيةةار العنةةف ونتا جةةه سةواء علةةى المةرأة أو األسةةرة أو المجتمةةع تشةةكل خطة اًر فعليةاً وجسةةيماً يهةدد
البنةةى االجتماعيةةة واالقتصةةادية لألسةةرة والمجتمةةع علةةى حةةد سةواء ،وتةةؤير سةةلباً علةةى التنميةةة والتق ةدم
والتطور.
 -9ضعف قدرة المؤسسات النسوية و العاملة في مجال تقديم الحماية للنساء ما زالت غيةر قةادرة علةى
تنظيم وتوحيد جهودها لتصبح عنوان واضح لطلب المساعدة من قبل النساء المعنفات.
 -10إن رصةةد حةةاالت العنةةف فةةي محافظةةة أريحةةا واألغةوار وتوييقهةةا ،ال ازلةةت معطيةةات وأرقةةام مبعي ةرة
لد بعض المؤسسات وال تشكل قاعدة بيانات يمكن االعتماد عليها كمرجعيةة فةي اتخةاذ القةرار فةي
ظل مجتمع تقليدي محاف  ،وسلطة أبوية.
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 4.5توصيات الدراسة
استناداً إلى النتا

الدراسة توصي الباحية بما يأتي:
التي توصلت إليها ّ

 .1تةةوفير الحمايةةة القانونيةةة للم ةرأة ومناهضةةة العنةةف الموجةةه ضةةدها ،وتأهيةةل النسةةاء المعنفةةات واعةةادة
دمجهن في المجتمع وتمكينهن اقتصاديا.
 .2تعزيز يقافة مجتمعية آمنة ومناهضة للعنف الموجه ضد النساء بكل أشكاله من خالل المناه
المدرسية.
 .3تعزيز دور الخطاب الديني وتوجيهه باتجاه محاربة العنف الموجه ضد النساء.
 .4العمل على تعزيز يقافة الحوار واحترام اآلخر داخل األسرة الفلسطينية من خالل تعزيز مفهوم
األدوار االجتماعية من منظور النون االجتماعي.
 .5االهتمام باإلرشاد الزواجي قبل الزوا وبعد الزوا  ،وتدريب األزوا على طرق حل المشكالت،
وأن يكون ذل شرط إلتمام عقد الزوا .
 .6تعزيز الجهود المجتمعية القا مة ،وتعزيز التنسي

والتشبي

بين المؤسسات الحكومية وغير

الحكومية العاملة في هذا المجال وتكاتف الخبرات لتوفير خدمات أفضل للنساء المعنفات ،وأن ال
تبقى هذه الق اررات حب ار على ورق.
 .7ضرورة عال

ضحايا العنف األسري من الزوجات واألبناء وكذل

المعتدين ،عالجا تصحيحيا

طويل األمد ،لكسر حلقة العنف.
 .8إجراء دراسات عن العنف ضد الزوجة من وجهة نظر الزو والتي قد تساهم في البحث في أصل
المشكلة لعالجها.
 .9إ جراء المزيد من األبحاث النوعية ،ودراسة الحالة لمزيد من الفهم حول موضون العنف الموجه ضد
الزوجة الفلسطينية بعامة وفي محافظة أريحا واألغوار بخاصة.
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المصادر والمراجع
 6.5مراجع البحث ومصادره
 1.5.5قائمة المراجع العربية
القرن الكريم
آ
األحاديث النبوية
اإلبةراهيم ،أسةماء ( :)2010الصةحة النفسةية لةد

النسةاء األردنيةات المعنفةات .رسةالة ماجسةتير غيةر

منشورة ،المفرق :جامعة آل البيت.
إبراهيم ،علي ( :)1989أير التفك األسري فةي اكت ةاب األبنةاء .مجلةة البحةث فةي التربيةة وعلةم الةنفس،
.22-5 ،)2(2
ابن منظور ( :)1956لسان العرب .بيروت :بيروت للطباعة والنشر.
أبو نجيلة ،سفيان ( :)2006مستو العنف الموجه نحو الزوجة وعالقته ببعض المتغيةرات االجتماعيةة
والسياسية .المجلة المصرية للدراسات النفسية.82:186 ،)50(16 ،
أب ةةو نحل ةةة ،لم ةةيس ( :)2007جة ة ار م قت ةةل النس ةةاء ف ةةي فلس ةةطين .منت ةةد المنظم ةةات األهلي ةةة الفلس ةةطينية
لمناهضة العنف ضد المرأة ،رام هللا ،فلسطين.
أب ةةو غ ازل ةةة ،هيف ةةاء ( :)2006العن ةةف ض ةةد المة ةرأة (مص ةةر ،األردن ،س ةةوريا ،لبن ةةان ،فلس ةةطين) .عم ةةان:
المجلس الوطني لشؤون األسرة.
بدو  ،منير ( :)1997مفهوم الصران .مجلة دراسات مستقبلية.54:70 ،16 ،
بري ة  ،يوسةةف والقةةش ،محمةةد ( :)2011العنةةف األسةةري ضةةد الم ةرأة فةةي سةةوريا .موقةةع مركةةز التواصةةل
واألبحاث اإلستراتيجيةhttp://ar2.strescom.org/research/142 .
بوزبون ،بنه ( :)2004العنف األسري .بيروت :دار الكنوز األدبية.
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تقري ةةر األم ةةم المتح ةةدة ح ةةول العن ةةف ( :)2006حمل ةةة األم ةةين الع ةةام للقض ةةاء عل ةةى العن ةةف ض ةةد المة ةرأة.
نيويور .
تقريةر التنميةة اإلنسةةانية العربيةة ( :)2009تحةةديات أمةن اإلنسةان فةةي البلةدان العربيةةة .نيويةور  :برنةةام
األمم المتحدة اإلنما ي.
تقرير التنمية البشرية ( :)2014المضي في التقدم ،بناء المنعة لدرء المخاطر .نيويةور  :برنةام األمةم
المتحدة اإلنما ي.
تمكين المرأة ( :)2008المؤشرات واألبعاد التنموية .الكويت :المعهد العربي للتخطي .
جبران ،موسى ( :)2014دور المرأة في بناء المؤسسات األهلية وتنميتها في محافظة بيت لحةم .رسةالة
ماجستير غير منشورة ،القدس :جامعة القدس.
الجهةاز المركةزي لإلحصةاء الفلسةطيني ( :)2006العنةف األسةري فةي األ ارضةي الفلسةطينية .د ارسةة
تحليلية .رام هللا.
الجهةاز المركةزي لإلحصةاء الفلسةطيني ( :)2011مسةح العنةف فةي المجتمةع الفلسةطيني .النتةا
الر يسية .رام هللا.
الجهةةاز المركةةزي لإلحصةةاء الفلسةةطيني ( :)2013الم ةرأة والرجةةل فةةي فلسةةطين .قضةةايا واحصةةاءات ،رام
هللا ،فلسطين.
حا يحيى ،محمد ( :)2013العنةف ضةد النسةاء فةي المجتمةع الفلسةطيني .رام هللا :المبةادرة الفلسةطينية
لتعمي الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاه".
الحرب ةةي ،س ةةلمى ( :)2007العن ةةف الموج ةةه ض ةةد المة ةرأة ومس ةةاندة المجتم ةةع له ةةا .رس ةةالة ماجس ةةتير غي ةةر
منشورة ،مكة المكرمة :جامعة أم القر .
حسن ،هبة ( :)2003اإلساءة إلى المرأة .القاهرة :مكتبة األنجلو المصرية.
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حلمي ،إجالل ( :)2000العنف األسر  .القاهرة :دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع.
الخولي ،سناء ( :)1983الزوا والعالقات األسرية .اإلسكندرية :دار المعرفة الجامعية.
دلي ةةل ال ITFالعملة ةةي حةةةول العة ةةالم ( :)2012العنة ةةف ضةةةد النسةةةاء .نيوي ةةور  :برنةةةام األمةةةم المتحةةةدة
اإلنما ي.
الزليطةةي ،نجةةاة ( :)2014سةةيكولوجية العةةدوان والنظريةةات المفس ةرة لةةه .مجلةةة جامعةةة الزاويةةة،)16(4 ،
.45-30
سالم ،أمل ( :)2002العنف ضد الزوجة في المجتمع األردني .عمان :مكتبة الفجر.
سعادة ،لونا ( :)2009توصيات محلية للحةد مةن ظةاهرة العنةف ضةد النسةاء فةي الضةفة الغربيةة وقطةان
غزة .مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان.
سةعد ،ربةا ( :)2015العنةف ضةد المةرأة فةي مكةان العمةل فةي المؤسسةةات الحكوميةة والخاصةة فةي مدينةةة
جنين .رسالة ماجستير غير منشورة ،نابلس :جامعة النجاه الوطنية.
السةةويطي ،عبةةد الناصةةر ( :)2012العنةةف األسةةري الموجةةه نحةةو األبنةةاء .مجلةةة جامعةةة األزهةةر ،سلسةةلة
العلوم اإلنسانية .281-310 ،)1(14
شةةاهين ،محم ةةد ( :)2014واقةةع اإلس ةةاءة ضةةد الزوج ةةات ف ةةي محافظةةة رام هللا والبيةةرة فةةي ض ةةوء بع ةةض
المتغية ارت .مجلةةة جامعةةة القةةدس المفتوحةةة لألبحةةاث والد ارسةةات التربويةةة والنفسةةية13- ،)5(2 ،
.49
الشبيب ،كاظم ( :)2007العنف األسري قراءة في الظاهرة من أجل مجتمع سليم .بيروت :المركز
اليقافي العربي.
شرابي ،هشام ( :)1987البنية البطركية ،بحث في المجتمع العربي المعاصر ،عكا :دار األسوار.
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الشربيني ،سيد ( :)1991دراسة نفسية مقارنة لالتجاه نحو العنف في الريف والحضر ،رسالة ماجستير
غير منشورة ،القاهرة :جامعة عين شمس.
ش ةةمخي ،جب ةةر ( :)2008العن ةةف ض ةةد المة ةرأة :أش ةةكاله ومص ةةادره وآي ةةاره .موق ةةع الحة ةوار المتم ةةدن.
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=134581
الصةةبان ،عبيةةر ( :)2010أنمةةاط اإلسةةاءة الشةةا عة لةةد الزوجةةات السةةعوديات فةةي مدينةةة مكةةة المكرمةةة.
مجلة جامعة أم القر للعلوم التربوية والنفسية.54-144 ،)1(2 ،
الطه ة ة اروي ،عبة ةةد المة ةةنعم ( :)2014ورقة ةةة عمة ةةل بعن ة ةوان العنة ةةف ضة ةةد النسة ةةاء .موقة ةةع هة ةةال فلسة ةةطين.
http://hala.ps/NewsDetails.aspx?id=3451
الطرونة ،محمد ( :)2004خصا
عبد الجواد ،هاني و ا

ضحايا ومرتكبةي العنةف األسةري فةي األردن:

دراسة ميدانية تحليلية .عمان :المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا.
عبد الوهاب ،ليلى ( :)2002العنف األسري .القاهرة :مكتبة األنجلو المصرية.
العةواودة ،أمةةل ( :)2002العنةةف ضةةد الزوجةةة فةةي المجتمةةع األردنةةي .رسةةالة ماجسةةتير غيةةر منشةةورة،
عمان :الجامعة األردنية.
الكركةي ،نسةرين ( :)2005العالقةة بةين أسةاليب حةل الصةراعات الزوجيةة والعنةف ضةد األطفةال فةي
محافظة الكر  .رسالة ماجستير غير منشورة ،الكر  :جامعة مؤتة.
الل ،زكريا ( :)2007العنف في عالم متغير .الرياض :مكتبة العبيكان.
المبةادرة الفلسةطينية لتعمية الحةوار العةالمي والديموقراطيةة "مفتةاه" ( :)2015دليةل المؤسسةات العاملةة
في مكافحة العنف ضد المرأة .رام هللا.
محمد ،أفراه ( :)2007العنف األسةري ضةد الزوجةة .د ارسةة ميدانيةة فةي مدينةة بغةداد ،أطروحةة دكتةوراه
غير منشورة ،بغداد :جامعة بغداد.
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محمةةود ،هةةادي ( :)2003حقةةوق المةرأة ومسةاواتها الكاملةةة فةةي كافةةة المجةةاالت .موقةةع الحةوار المتمةةدن.
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=1079
المشهداني ،فهيمة ( :)1999العنف ضد المرأة .رسالة ماجستير غير منشورة ،بغداد :جامعة بغداد.
منظمةة الصةحة العالميةة ( :)2002التقريةر العةالمي حةول العنةف األسةري فةي العةالم العربةي والصةحة
الجسدية ،نيويور  :منظمة األمم المتحدة.
النجار ،سبيكة ( :)2014الحقوق وسياسات عدم التمييز ضد المرأة في السعودية .موقع مدونةة حقةوق
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ملحق ( :)1.3رسالة طلب تحكيم أداة الدراسة (االستبانة)
بسـم هللا الرحمن الرحيـم

جامعة القـدس
عمادة الدراسات العليا
برنامج الماجستير في بناء المؤسسات وتنمية الموارد البشرية
حضرة  ...........................................................المحترم.
تحية طيبة وبعد،،،

تقوم الباحية بإجراء دراسة حةول "العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية في محافظة أريحا واألغـوار"،
وذل استكماالً لمتطلبات الحصول على درجةة الماجسةتير فةي بنةاء المؤسسةات وتنميةة المةوارد البشةرية.
أرجو التكرم بتحكيم استبانه الدراسة لما عهدناه فيكم من خبرة ومعرفة علمية في البحوث العلمية.
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير والشكر على المساعدة.

إشراف :د .بسام بنات
إعداد :ميسون نجوم
جوال0599294343 :
بريد الكتروني:
maysoonsmsm@yahoo.com
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ملحق( :)2.3أسماء أعضاء لجنة تحكيم أداة الدراسة (االستبانة)

الرقم

اسم الدكتور المشار
في التحكيم

الجامعة

التخص

 1الدكتور عمر الريماوي

علم نفس

جامعة القدس

 2الدكتور حسن يحيى

علم اجتمان

جامعة ميتشغن-الواليات المتحدة األمريكية

 3الدكتور خالد كتلو

قياس وتقويم

جامعة القد س المفتوحة -الخليل

 4الدكتور كمال سالمة

علم نفس

جامعة القدس المفتوحة-محافظة أريحا واألغوار

 5الدكتور صبحي البدوي

علم اجتمان

جامعة ماكواري ،استراليا

 6الدكتور راتب أبو رحمة

علم اجتمان

جامعة القدس المفتوحة-محافظة أريحا واألغوار

 7الدكتور ياسر سالمة

علم اجتمان

جامعة االستقالل-محافظة أريحا واألغوار

 8الدكتور فدو اللبدي

علم اجتمان

جامعة القدس
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ملحق ( :)3.3االستبانة (أداة الدراسة)
بسم هللا الرحمن الرحيم

جامعة القدس
برنامج الدراسات العليا
برنامج الماجستير في بناء المؤسسات وتنمية الموارد البشرية

أَااتي المحترما
تحيَّ طيبَّ وْعد ،،،
تقوم الباحثة بإجراء دراسة حول "العنف الماجِ ضد الزوجَّ الفلسطينيَّ في محافظَّ أريحا واَغاار" .وقد وقع عليك
االختيار عشوائيا لتكون ضمن عينة الدراسة ،لذا أرجو منك التعاون بتعبئة هذه االستبانة بما يتوافق مع وجهه نظرك،
علما بان بيانات الدراسة هي ألغراض البحث العلمي فقط ،وسيتم الحفاظ على سريتها ،وال يطلب منك كتابة اسمك أو
ما يشير إليك ،شاكرين لك حسن تعاونك.
إشرا  :وْ .ساٍ ْنا

إعداو الطالبَّ :ميسان نجاٍ
القسم اَول :معلاما عامَّ
الرجاء وضع وائرر ًال رمز اإلجاَّْ التي تنطب عليك
 .1العمر عند الزواج ............................سنة
 .2الفارق العمري بين الزوجين عند الزواج ..........................سنة
 .3نوع الزواج

 .1تقليدي (دون معرفة مسبقة)

 .2غير تقليدي (بمعرفة مسبقة)

 .4عدد سنوات الزواج  ...........................سنة
 .5المؤهل العلمي

 .1أساسي فما دون

 .2توجيهي

 .6العالقة بقوة العمل

 .1اعمل

 .2ال اعمل

 .7درجة التدين

 .1متدينة

.2متدينة إلى حد ما

 .3غير متدينة

 .8مكان السكن

.1مدينة

.2قرية

 .3مخيم
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 .3دبلوم

 .4بكالوريوس فأعلى

القسم اللاني :أسباب العنف الماجِ ضد الزوجَّ.
أرجو منك قراءة الفقرات اآلتية بعناية ،واإلجابة عنها بوضع دائرة حول رمز اإلجابة التي ترينها مناسبة.
ْين

ال

ال

الرقم

أواف

اَسباب

أواف

ْين

أواف

أواف

.1

عدم إنجاب الذكور

1

2

3

4

5

.2

إهانة أقارب الزوج

1

2

3

4

5

.3

الطعن في رجولة الزوج

1

2

3

4

5

.4

تذكير الزوج بنقاط ضعفه

1

2

3

4

5

.5

الكذب على الزوج

1

2

3

4

5

.6

الخيانة الزوجية من قبل الزوجة

1

2

3

4

5

.7

عدم طاعة الزوج

1

2

3

4

5

.8

كثرة ثرثرة المرأة

1

2

3

4

5

.9

عدم القيام بالواجبات البيتية

1

2

3

4

5

.10

عدم االلتزام بعادات وتقاليد المجتمع

1

2

3

4

5

.11

كثرة متطلبات الزوجة

1

2

3

4

5

.12

تدخل أهل الزوجين في شؤون األسرة

1

2

3

4

5

.13

كثرة المشاكل مع الجيران

1

2

3

4

5

.14

االختالف على تربية األبناء

1

2

3

4

5

.15

غيرة الزوج على زوجته

1

2

3

4

5

.16

انتقاد الزوجة لزوجها أمام اآلخرين

1

2

3

4

5

.17

ضعف شخصية الزوجة

1

2

3

4

5

.18

عدم اهتمام الزوجة بنفسها

1

2

3

4

5

.19

عدم قدرة الزوجة على تربية األبناء

1

2

3

4

5

.20

النظرة الدونية للمرأة في المجتمع الفلسطيني

1

2

3

4

5

.21

سيطرة القيم الذكورية في المجتمع الفلسطيني

1

2

3

4

5

.22

عصبية الزوج

1

2

3

4

5

.23

البرود الجنسي للزوجة

1

2

3

4

5

.24

عدم قدرة الزوج على اإلنفاق على األسرة

1

2

3

4

5

.25

الفهم الخاطئ للدين بقوامة الرجل على المرأة

1

2

3

4

5

ْشدر

ْشدر
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القسم اللالث :أشكال العنف الماجِ ضد الزوجَّ.
أرجو منك قراءة الفقرات اآلتية بعناية ،واإلجابة عنها بوضع دائرة حول رمز اإلجابة التي ترينها مناسبة.
ْين

ال

ال

الرقم

أواف

اَشكال

أواف

ْين

أواف

أواف

26

الضرب باليد

1

2

3

4

5

.27

الضرب بالة حادة

1

2

3

4

5

28

الحرق

1

2

3

4

5

.29

ممارسة الجنس باإلكراه

1

2

3

4

5

.30

اإلهانة والشتيمة

1

2

3

4

5

31

البصق في الوجه

1

2

3

4

5

32

التهديد بالطالق

1

2

3

4

5

33

الطرد من المنزل

1

2

3

4

5

.34

حرماني من ممارسة رغباتي واهتماماتي

1

2

3

4

5

.35

الحبس في المنزل

1

2

3

4

5

.36

تجاهل وجود الزوجة

1

2

3

4

5

37

السخرية من الزوجة

1

2

3

4

5

.38

الصراخ في وجه الزوجة

1

2

3

4

5

.39

شد الشعر

1

2

3

4

5

ْشدر

ْشدر
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القسم الراْع :طرق الحد من ظاهرر العنف ضد الزوجَّ.
أرجو منك قراءة الفقرات اآلتية بعناية ،واإلجابة عنها بوضع دائرة حول رمز اإلجابة التي ترينها مناسبة.
ْين

ال

ال

الرقم

أواف

االستراتيجيا

أواف

ْين

أواف

أواف

.40

مناقشة الموضوع مع الزوج

1

2

3

4

5

.41

الخضوع واالستسالم لألمر الواقع

1

2

3

4

5

.42

طلب المساعدة من األهل

1

2

3

4

5

43

طلب المساعدة من األقارب

1

2

3

4

5

.44

طلب المساعدة من األصدقاء

1

2

3

4

5

.45

طلب المساعدة من الجيران

1

2

3

4

5

.46

طلب المساعدة من الشرطة

1

2

3

4

5

47

طلب المساعدة من اللجان المحلية

1

2

3

4

5

.48

طلب المساعدة من الشؤون االجتماعية

1

2

3

4

5

.49

طلب المساعدة من رجال الدين

1

2

3

4

5

.50

طلب المساعدة من المؤسسات النسوية المختصة

1

2

3

4

5

.51

اللجوء إلى القضاء

1

2

3

4

5

.52

االنفصال عن الزوج

1

2

3

4

5

.53

طلب الطالق

1

2

3

4

5

.54

اجتياز دورة تأهيل األزواج

1

2

3

4

5

ْشدر

ْشدر

شك ار جزيال لحسن تعاونكم.
ميسون نجوم ،جوال ،0599294343..:بريد الكترونيmaysoonsmsm@yahoo.com :
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عنوان الملحق

الرقم

الصفحة

1.3
3.3

الدراسة (االستبانة)
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الدراسة (االستبانة)
أسماء أعضاء لجنة تحكيم أداة ّ
االستبانة (أداة الدراسة)
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كتاب تسهيل مهام للطالب

118

5.3

حساب حجم عينة الدراسة

119

2.3

120

112
113
114

فهرس الجداول
الرقم

عنوان الجدول

1.3

الدراسة والعينة وفقاً لمتغير التجمع
توزيع مجتمع ّ
العينة الديمغرافية
األعداد ،والنسب الم وية لخصا

3.3

األعداد ،والمتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لخصا

2.3

الصفحة
61
62
العينة الديمغرافية

63

4.3

نتا

التحليل العاملي ( )Factor Analysisألسباب العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية

66

5.3

نتا

التحليل العاملي ( )Factor Analysisألشكال العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية

67

نتا

التحليل العاملي ( )Factor Analysisالستراتيجيات الحد من العنف الموجه ضد

6.3
7.3
8.3
1.4
-2.4أ
-2.4ب
3.4
4.4
5.4
6.4

7.4

الزوجة الفلسطينية

الدراسة بأبعادها المختلفة
نتا معادلة اليبات كرونبا ألفا ( )Cronbach Alphaألداة ّ
مفتاه المتوسطات الحسابية
ألعداد ،والمتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والنسب الم وية لدرجة العنف الموجه
ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والنسب الم وية ألسباب العنف الموجه ضد
الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار مرتبة حسب األهمية
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والنسب الم وية ألسباب العنف الموجه ضد

الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار مرتبة حسب األهمية

المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والنسب الم وية ألشكال العنف الموجه ضد
الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار مرتبة حسب األهمية
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والنسب الم وية ألهم استراتيجيات الحد من
العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار مرتبة حسب األهمية
نتا

اختبار ت ( )t.testللفروق في درجة العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة

أريحا واألغوار تعز لمتغير نون الزوا
نتا

اختبار ت ( )t.testللفروق في درجة العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة

نتا

اختبار تحليل التباين األحادي( )one way analysis of varianceللفروق في

أريحا واألغوار تعز لمتغير العالقة بقوة العمل

درجة العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار تعز لمتغير المؤهل

68
69
70
72
73
74
75
76
78
79

80

العلمي
8.4
9.4

نتا

اختبار توكي ( )Tukey testللفروق في درجة العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية

بمحافظة أريحا واألغوار تعز لمتغير المؤهل العلمي

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية
بمحافظة أريحا واألغوار تعز لمتغير المؤهل العلمي

121

80
81

عنوان الجدول

الرقم

اختبار تحليل التباين األحادي( )one way analysis of varianceللفروق في

نتا
10.4

درجة العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية بمحافظة أريحا واألغوار تعز لمتغير مكان

الصفحة
82

السكن
11.4
12.4

نتا

بمحافظة أريحا واألغوار تعز لمتغير مكان السكن

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة العنف الموجه ضد الزوجة الفلسطينية
بمحافظة أريحا واألغوار تعز لمتغير مكان السكن
نتا
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