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  المقدمـــــــــــةالمقدمـــــــــــة      
إن العنف كظاهرة نفسية اجتماعية، أصبحت متيز كل اتمعات البشـرية ومتـس   
كل الفئات االجتماعية املختلفة، فهي ال ختص شرحية معينة بل مشلت كل الشرائح 
العمرية اليت مير ا اإلنسان من مرحلة الطفولة إىل مرحلة الشيخوخة وطبعا فـإن  

اخلاصة واملميزة وكذلك أساليبها الـيت ختتلـف بـاختالف    لكل مرحلة صبغتها 
  .ممارسيها

كثرية هي تلك القضايا اليت يفرزها الواقع االجتماعي، واألسـرة كغريهـا مـن    
املؤسسات االجتماعية مل تسلم هي األخرى من هـذه اإلفـرازات االجتماعيـة    

  .فأعطت بذلك ما يسمى بالعنف األسري
  الدراسة؟لكن عن أي عنف نتحدث يف هذه 

ما نقصد به هو عنف جديد رمبا قدمي لكنه غري معلن يتمثل يف عنف الزوجة ضـد  
فتش عن املرأة عنـدما حتـدث   « الزوج عمال باملثل الفرنسي املشهور الذي يقول

فالواقع الذي يشهد بأن هناك نساء معنفات من طرف أزواجهـن هـو     » اجلرمية
ومني يتعرضون لإلضطهاد وعنف من نفسه الواقع الذي يشهد بأن هناك رجال مظل

  .قبل زوجام
لذا جند أن الباحثة من خالل هذه الدراسة تريد اخلوض يف أسباب هذه املشـكلة  

  . وأشكاهلا املختلفة
من جهة، ونـدرة املراجـع يف التـراث العلمـي واألدب      الة املوضوعإال أن أص

برجوليـة   السيكولوجي من جهة أخرى، ونظرا حلساسية املوضوع لكونه ميـس 
الرجل كرمز للقوة وممارس هلا وخاصة يف اتمعات العربية جعل حماولـة دراسـة   

  .موضوع عنف الزوجة ضد الزوج من األمور الصعبة
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حبيث جند أن املشرع بصفة عامة واملشرع اجلزائري بصفة خاصة مل يفكر يف وضع 
والسـب  خاصة فيما يتعلـق باإلهانـات   . مادة حيمي ا الزوج من عنف زوجته

  .والشتم وحرمانه من أهله ومن ممارسة حقوقه الشرعية
ففي أي حال من األحوال وأمام القضاء ال يستطيع فعليا هذا الزوج أن يثبت أنـه   

تعرض لعنف معنوي نفسي من طرف زوجته ويكتفي القاضي باحلكم له بالطالق 
علـق جبـرائم   عن طريق اخلطأ أو الضرر مع حتمل كل املصاريف املادية، عدا ما يت

  . القتل فاحلكم فيها مماثل لكال اجلنسني
فمشكلة عنف الزوجات ضد األزواج هي إذن صورة غري عادية أفرزا مـتغريات  

  .عديدة داخل جمتمع قوامه الدين اإلسالمي
ومن املعلوم أن الضحية مهما كان جنسها حتاول التستر على املعتدي حفاظا علـى  

تمع فما بالك لو كـان الضـحية رجـال واملعتـدي     الكرامة ولو شكليا أمام ا
زوجتـه، فال أحد يعـرف مالذي حيدث وراء األبـواب املغلقــة فـالبيوت    
أسـرار، وحىت اتمع ال يصدق أن الضحية هو الزوج، فلمن يشكو، فالزوجـة  
عندما تتعرض للعنف من طرف الزوج ميكـن أن تلجـأ ألسـرا حلمايتـها أو     

ابل ال يوجد من يتكفــل بـاألزواج ضـحايا عنـف    للقضـاء، لكن يف املق
زوجام، وحىت هذا الرجل هو بدوره ال يستطيع أن يعترف أمـام النـاس بأنـه    
ضحيـة عنف زوجته وبأنه مضطهد من طرفها، ألن احلديث عـن مـا حيـدث    
عذاب آخر، لذا يفضل الكتمان خوفا من العار، ألن يف نظره الصمت على السب 

الضرب على يد زوجته أفضل من نظرات الشفقة من طـرف   واإلهانات وأحيانا
   .ةاآلخرين وأهون من أن يروا فيه رجال دون مهابة وال رجولي

فالقضية إذن حساسة ويصعب إثباا رغم وجودها، حىت من ناحية املرأة فكوـا  
متارس  العنف ضد زوجها هذا ال يشعرها بالتفوق وال مينحها فرصة للتباهي أمـام  
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بل حتاول هي األخرى التستر لكوا خرقت القيم والعادات والتقاليد وحىت  مثيلتها
  . الشرع

لذا حاولت الباحثة من خالل هذه الدراسة تسليط الضوء على هذه الظاهرة حملاولة 
التعرف على خلفياا من خالل تناول ثالثة فصول تغطي املوضوع مـن الناحيـة   

أشكاله ومقارباته النظرية كمحاولـة   فصل حول العنف بصفة عامة: النظرية وهم
لفهم هذه الظاهرة، فصل حول الزواج وبناء األسرة حيث مت التطرق فيه ألهداف 
الزواج وكيفية اختيار الشريك، وفصل ثالث وأخري حول العنف داخـل األسـرة   

  .وبالتحديد العنف الزوجي
افع وراء إشكالية البحث، فرضـياته، والـدو  : أما اجلانب التمهيدي فقد تضمن 

اختيار الطالبة هلذا املوضوع بالذات واألهداف املنتظرة من القيام به، كما تعرضت 
  .الباحثة إىل حتديد املصطلحات اإلجرائية للدراسة والدراسات السابقة

أما اجلانب التطبيقي فتضمن اإلطـار املنـهجي أيـن مت التطـرق إىل الدراسـة      
صف للعينة مع التطرق للمنهج املستخدم االستطالعية، كيفية إجرائها ونتائجها وو

  .يف البحث وكيفية اختيار عينة الدراسة ومكان إجرائها 
كما تضمن عرض للنتائج مع التحليل ومناقشتها على ضوء فرضـيات الدراسـة   

  .لتصل الباحثة يف األخري إىل التعليق العام حول النتائج و خامتة الدراسة 
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  اإلشكالیة
م العلمي الذي يشهده العامل اليوم والذي ساد كـل اتمعـات، هـذا    رغم التقد

التطـور الذي مس شىت ااالت وامليادين العلمية والذي أدى إىل ظهور ديناميكية 
هذه احلركية مل  نداخل اتمع، نتجت عنها تغريات يف أمناط احلياة، إال أ  ةمستمر

مبا أعتربت ضريبة هلذا التطــور  متنع من ظهور وتفشي ظواهر اجتمـاعية اليت ر
ـ   أن  نوالعصرنــة، فكلما زاد رقي اإلنسان زادت معه ظـواهر أقـل مـا ميك

أبدا ما وصلت إليه اتمعـات مـن تفــوق علمـي     سيقال عنها أا ال تعك
وتكنولوجي، حيث جنـد على رأس هذه اآلفـات ظاهـرة العنف الـيت تعتـرب   

منبعها وجديـدة يف صورها وأشكاهلا ووسـائلها  جديدة، قدمية يف أصلها و -قدمية
  .املختلفة

ولو حاولنا تقدمي حتليل لظاهرة العنف لتبني لنا بأن هلا جذورا راسخة عرب التـاريخ  
اإلنساين وليست وليدة هذا العصر، بل وجدت منذ أن وجد اإلنسان على سـطح  

ديد وطابعـه  هذه األرض نتيجة الصراع من أجل البقاء، وأظهرت أيضا تنوعه الش
متعدد الصور الذي يصعب إرجاعه إىل منط حمدد حيث جند له أشكاال خمتلفة منـه  
ماهو موجه حنو الذات وأخر موجه حنو الغري، عنف فردي وأخر مجـاعي، عنـف   
داخل اتمع ، يتمثل يف عنف يف الشارع، عنف يف املدرسة، داخل األسرة، القلب 

يز فيها لوحدها أشكاال خمتلفة مـن العنـف   اليت من ةالنابض للمجتمع، هذه األخري
تتمثل يف عنف ضد املرأة، عنف ضد األبناء وعنف بني اإلخوة، عنف بني الزوجني 

  .عنف الزوج ضد الزوجة أو العكس عنف الزوجة ضد الزوج 
إن دخولنا لواقع احلياة الزوجية اليت ميكن أن تربط بني الزوجني من إسـتمرارية إىل  

اليت  بمث إىل أساليب التعامل داخل البيت الزوجية، هذه األساليتواصل ومن  ةعالق
  .تعترب عوامل فاصلة وقاطعة يف وصف نوع العالقة اليت ميكن أن جندها بني الزوجني
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هذه األخرية اليت من شأا أن تساعد على متاسك األسرة أو العكـس، احنالهلـا    
ساليب من تواد وتعاون واحتـرام  وفقدها لتوازا، فقد جند طرق خمتلفة متيز هذه األ

متبادل لدور كل من طريف العالقة دون تدخل إحدمها يف األخر مما يسـاعد علـى   
وجود جو من التوافق الذي يؤدي إىل سعادة زوجية مستقرة ولو نسبيا ويف املقابـل  
ميكن أن جند أساليب معاكسة لألوىل يف شكل إمهال، المباالة، تسـلط أو عنـف   

لى ظهور خالفات بني الزوجني قد تتحول إىل مشاكل مسـتدمية  وهذا ما يشجع ع
  .تعكر صفو احلياة الزوجية وعدم استقرارها

ومما الشك فيه أن العالقة الزوجية يف العصر احلديث مل تعد أدوار الزوجني فيهـا 
  ).1(حمددة بشكل قاطع كما كان حيدث يف املاضي

إال أن هـذا التكامـل   األخر،  فمن املفروض أن الرجال والنساء كل منهما يكمل
إن متيز األدوار . ليس واضحا نظرا لتباين اخلصائص ونوعية العالقات اليت يكونوا

الزوجية هو وصف لعالقات التأثري بني شخصني حيتل كل منهما وضـعية حمـددة   
أن تكون هنـاك   اداخل األسرة، حيث ميكن أن منيز ثالثة أنواع يف هذه العالقة فإم

 . ج أو سيطرة للزوجة  أو مساواة بني الطرفنيسيطرة للزو
مـن األدوار   جفالبنية العائلية تتكون إذن من خالل جمموع تصرفات ألدوار ومناذ

  )2(.املنجزة من طرف الزوجان يف تفاعلها مع الطرف األخر

مــن حيـث   ) الـزوج ( فلقد كانت األسرة سابقا تعتمد كليـة على الرجل 
يف القيام باألشغال املرتلية وإجنـاب األطفـال ورعايتـهم     )الزوجة(اإلعالة، واملرأة 

ونتيجة هلذا التقسيم الواضح كان الرجل هو رئيس األسرة وله السلطة على كل من 
زوجته وأوالده وكانت هذه السلطة مؤيدة ومدعمة من طـرف الدين والعـرف  

                                                
  .81، ص 1983األسریة، دار النھضة العربیة، بیروت، سناء الخولي، الزواج والعالقات .  1

2.  (H). Touzard, Enquête psychologique sur les rôles conjugaux et la structure 
familiale, centre national de la recherche scientifique, Paris, 1975, PP 11-13. 
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 وإىل حد ما من طرف القانون، مبعىن أن العمل كان مقسم بصورة واضـحة بـني  
  .)1(الزوجني داخل املرتل
  لكن ما اجلديد ؟

اجلديد أن التحوالت املختلفـة اليت طرأت على اتمـع  وعلـى أكثـر مـن      
تنجو منها أي جزئية من جزئيات احلياة  صعيـد، أدت إىل ظهور تغريات عميقة مل

حبيث أثرت حىت على نوعية العالقات الداخلية يف األسرة وخاصة عالقة الـزوجني،  
ى الرغم من أن الرجل مازال هو رئيس األسرة إال أن هذه الرئاسة مل تعد بنفس فعل

من العنف  عوالصورة اليت كانت عليها يف السابق، مما أدى إىل ظهور نو  )2(التسلط
متارسه الزوجة ضد الزوج، هذه الظاهرة اليت أصبحت ظاهرة عامليـة مسـت دول   

  .غربية وهاهي تغزو اتمعات العربية
لة عنف األزواج ضد الزوجات على الرغم من قسوا وعدم تقبلها داخـل  فمشك

جمتمع تسوده القيم الدينية واألخالقية اليت نص عليها الدين اإلسالمي الـذي يـأمر   
حبسن املعاشرة واالحتـرام بني الزوجني إال أنـه أمسـى أمـرا ميكـن تقبلــه     

ألزواج مهمــا كـان   اجتماعيا، لكن أن جتد  يف املقابل عنف الزوجات ضـد ا 
هذا ما الميكن تقبله ملا حييط ذه الظاهرة من غموض ) نفسي، أوجسدي( شكلـه

وصمت طاملا يصر الطرفان على كتمان األمر وعدم معاجلتـه ، وطاملـا يسـتمر    
يف جتاهل تبعات املشكلة املستقبلية خوفا من التعرض للسـخرية  ) الزوجان( الطرفان

  .والتهكم من طرف الغري
تعودنا عندما نتحدث عن العنف الزوجي يتبادر ألذهاننا دائما أن املقصود هنا فقد 

هو عنف الزوج ضد الزوجة، وأن دائما املرأة هي الضـحية وأن الرجـل ممـارس    

                                                
  .81سناء الخولي، مرجع سابق، ص 1.
 .86ق، ص المرجع الساب.  2
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للعنف يف حقها، لكن الواقع يشهد كما أن هناك زوجات معنفات مـن طـرف   
  .األزواج، يف املقابل هناك أزواج معنفني من طرف زوجام

  ؟  العنف ضد زوجها ةفماهي األسباب اليت تدفع بالزوجة ملمارس
ماهي مظاهر أو أشكال العنف اليت ميكن أن متارسها الزوجة ضد زوجهـا دون  و 

  غريها ؟
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  .الزوجـة إىل ممارسـة العنف ضـدهإن العجز املادي للزوج يـؤدي ب .4
  .إن التفوق التعليمي للزوجة له عالقة مبمارستها العنف ضـد زوجهـا .5
  أهمية البحثأهمية البحث//33

إن أمهية البحث تكمن يف كونه موضوع أصيل وجديد قد يفيد ويسـاهم   -
  .يف إثراء املكتبة العلمية كدراسة سابقة تفتح اال لدراسات الحقة فيما بعد

لبحث يف التعرف على بعض األسباب اليت جتعل من الزوجـة  قد يفيد هذا ا -
ممارسة للعنف ضد شريكها يف عالقة زواج كمحاولة لتسليط األنظار ولفـت  
انتباه املسئولني للتفطن خلطر ميس األسرة وكينونتها خاصة عندما تغيب سـلطة  

وما لذلك إلنعكاسـات علـى   ) الزوجة( وتعوض بعنف األم ) األب  الزوج
 .األبناء

  أهداف البحثأهداف البحث//44
  :إن األهداف اليت تسعى الباحثة إىل حتقيقها من خالل هذا البحث هي   
التمكن من إجناز مذكرة حسب منهجيه علمية تتماشي مع نوع التكوين الذي  -

ـ  تلقاه الطالب للحصول على شهادة املاجستري وتثمني  ةقدرايت إلجناز هذه الدراس
   .العلمية بالطريقة الصحيحة
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على بعض األسباب اخلفية اليت تدفع بالزوجة ملمارسة العنـف ضـد    الوقوف -
  .زوجها سواء حسب أراء الزوجات واألزواج العاملني بقطاع التربية

 . حماولة التعرف على أشكال العنف اليت متارسها الزوجة أكثر على زوجها -
حماولة كسر حاجز الصمت الذي يلف ـذه الظـاهرة حلساسـية املشـكلة      -

  . ا يف نفس الوقتوخطور
  دوافع اختيار الموضوعدوافع اختيار الموضوع/ / 55

رغم أن جماالت اختيـار مواضيع للدراسـة كانـت عديــدة مـن حيـث       
إال املتعلقـة ـا،   تاألمهيـة، املضمون، ووفر املراجع ، وحىت من حيث األدبيا

أن تفكري الباحثة واهتمامها كانا موجهان حنو العنف داخل األسرة وبالتحديد إىل 
عنف الزوجات ضد األزواج فإختيار الباحثة إذن هلذا املوضوع مل يكـن   موضوع

  :حمض الصدفة وإمنا عن دراية واقتناع رغم صعوبة تناوله ألسباب عدة
  .ندرة املراجـع املتعلقـة باملوضــوع -
 .عدم وجود دراسات سابقة يعتمد عليها -
تبـاره  صعوبة تقبل املوضوع من طرف اتمع نظرا جلرأته يف الطرح بإع -

ميس قلب األسرة اجلزائرية وبالذات خصوصية العالقة اليت تربط بني الزوجني 
 .خاصة عندما يكون الزوج ضحية عنف زوجته

ومما الشك فيه أن لكل حبث علمي دوافع ذاتية وأخرى موضوعية هي اليت حتفـز  
  :الباحث إلجنازه والقيام به ولعل أمهها يتلخص فيما يلي

  : : الدافع األولالدافع األول
ب الباحثة حنو موضوع عنف الزوجة ضد الزوج لتفشي هذه الظـاهرة الـيت   اجنذا

  .بدأت تزحف إىل قلب األسرة املسلمة اليت حتكمها معايري وقيم خاصة 
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  ::الدافع الثاينالدافع الثاين
يف الوقوف على األسـباب الـيت    يرغبة الباحثة امللحة يف إرضاء فضوهلا العلم

الضحيـة، مـع إحساسـي    جتعـل من الزوجة ممارسة للعنف بعدما كانت هي
العميق خبطـورة هـذه الظاهـرة واألمهيـة اليت يكتسيها املوضــوع مـن   
الناحيـة النفسيـة، األخالقيـة، واالجتماعية، لكونه يسلط الضوء على نـوع  

  .العالقة املتوترة اليت ميكن أن جتمع  بني الزوجني والوقوف على أسباـا
  ::الدافع الثالثالدافع الثالث
اتمع إن أمكن على األقل الفئة املتعلمة ألخطار هذه الظـاهرة   حماولة لفت انتباه 

داخل أسرنا واليت إن تفشت كانت هلا عواقب وخيمة على األجيـال املقبلـة ألن   
الزوج الذي هو أب إذا فقد إحترامه وصورته يف عيون األبناء حيدث تصـدع يف  

معهـا صـورة   البيت يصعب ترميمه ألن فكرم عن رجل املستقبل قد اهتزت  و
  .األب النموذج

إن هدف الباحثة ليس مناصرة الرجل أو حماولة تذنيب واام املرأة وإمنا الوقوف  -
عند هذه الظاهرة وحماولة الكشف عن خباياها وخطر يهدد األسرة فمـن خـالل   

     .معرفة األسباب ميكن أن نتجنب العلة  بتسخري وسائل وقائية الزمة
  رائية للدراسةرائية للدراسةتحديد المصطلحات اإلجتحديد المصطلحات اإلج/ / 66

  :هلذه الدراسة ومنها حلقد تداول البحث عدة مصطلحات مهمة  تعترب كمفاتي
  ::العالقة الزوجيةالعالقة الزوجية  --

هي من أقوى الصالت النفسية واالجتماعية بني فردين إنسانيني تـزداد هـذه    
الصلة قوة ودواما حني تثمر احلياة الزوجية ذرية، فتصبح عالقة األب باألم أبدية 

  )1(.لال تزو

  

                                                
  .113، ص 1986عبد العزیز سعد، الزواج والطالق في القانون الجزائري، وكالة البحث، الجزائر، .  1
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  ::األسرةاألسرة    --
عبارة عن مسرح من التفاعالت املتبادلة واملترابطة من أجل حتديـد هـدف   « 

مشترك وهو العيش داخل األسرة، فهي توازي بني القوى املتواجـدة بطريقـة   
   » (1 )        تؤمن االستقرار

  ))HHeerriittiieerr  ))19961996يعرفه آرييت يعرفه آرييت : : العـنفالعـنف  --
ميكن أن ينـتج عنـه   بأنه كل إكراه أو ضغط ذو طبيعة جسدية أو نفسية، « 

   » (2) اخلوف، التغري، النعاسة، األمل، واملوت لكائن حي
  ::العنف الزوجيالعنف الزوجي  --

هو سوء معاملة أحد الـزوجني لألخـر، يف ضـوء تكامليــة التبـادالت      
التفاعليــة، مبعىن أحدمها يكون غالب واألخر مغلوب وبالتايل يكـون هناك 

 )3( » تكامــل مع فقدان الغريية

  ::عليميةعليميةاملؤسسة التاملؤسسة الت  --
مصغــر من حيـث أـا تنظـــم     عجمتم« :تعرفها مسرية أمحد السيد بأا

   » (4)جمموعــة من التنظيمات االجتماعية واألنشطة والعالقات اجلماعية
 .مبعىن أا صورة مصغرة للحياة االجتماعية

  ::األسرة التربويةاألسرة التربوية  --
رؤســاء  و ةاألسـاتذ (هي جمموعة من األفراد  ميثلون املؤطرين ونقصد ـم  

، اإلداريني، والعمال املهنيني يتفاعلون فيما يبنهم تفاعال اجتماعيا داخـل  )املصاحل
  .املؤسسة التعليمية

  
                                                

1. Aurèle.St-Yves, Perturbations Familiales et Analyse Transactionnelle Thérapeutique,  
    Presses de l ‘Université du Québec,1994, P5. 
2  .  (M).Christen et Autres,( vivre sans violences?) édition Erès,France 2004,  P32. 
3.(M).Christen et Autres, IBID, P332. 

 .76، ص1993، القاھرة، يسمیرة أحمد سعید، علم االجتماع  التربیة، دار الفكر العرب.  4
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  التعريف اإلجرائي للعنف الزوجي موضوع الدراسةالتعريف اإلجرائي للعنف الزوجي موضوع الدراسة  --
هي جمموعة من السلوكات اليت تقوم ا الزوجة يف حق زوجها وتسبب له ضررا 

ه، وجرح كرامته، ويهني كربيائه أمـام  معنويا ونفسيا، يؤدي إىل املساس برجولت
  .نفسه وأمام اآلخرين

  حدود البحثحدود البحث/ / 77
  : احلدود املكانية*

حسب ماهو معمول به يف التقاليد العلمية، فإن حتديد جمال الدراسة يتم وفق 
طبيعة املوضوع، وبناءا على ذلك فإن هذه الدراسة أجنزت مبؤسسات قطـاع  

سسات التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ال التربية بوالية قاملة وبالتحديد مؤ
الشيء إال لتحديد جمتمع الدراسة وحصر مكان تطبيقها الغري وكذلك نظـرا  

  . رسالة املاجستري زلضيق الوقت املخصص إلجنا
ثانوية وهي  23فكان عدد املؤسسات اليت مشلتها الدراسة مخسة من جمموع 

  :كاأليت
  ةثانوية هادي حممود تاملوك -     

 ثانوية خلزارة -
 ثانوية هليو بوليس -
 متقن بوشقوف -
 .ثانوية أول نوفمرب -

  : احلدود البشرية*
من املتزوجني واملتزوجـات داخـل املؤسسـة     ةتتوزع أفراد العينة واملتكون

وحسب املستوى التعليمـي  ) طبيعة املنصب(التربوية حسب املستوى املهين 
  :إىل ثالث فئات وهي
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 )وى اجلامعيذوي املست( فئة املؤطرين -
 )ذوي املستوى الثانوي ( فئة اإلداريني  -
 ).ذوي املستوى املتوسط وبدون مستوى( وفئة العمال املهنيني  -

  : احلدود الزمنية*
 .2005/2006لقد أستغرقت هذه الدراسة طيلة السنة اجلامعية 

  بعض الدراسات حول عنف الزوجة ضد الزوجبعض الدراسات حول عنف الزوجة ضد الزوج. . 88
زوجــة ضــد الــزوج                                                                                                                إن الدراســات الــيت تــداولت موضــوع عنــف ال

املتعلقة باملوضوع وإن وجدت فهي نادرة جدا وهـذا   تغري موجودة يف األدبيا
وع الذي يكتنفه الغموض والصمت ومما شكل بالنسبة للباحثة طبعا لطبيعة املوض

صعوبـة يف إ جناز هذه الدراسة اليت مل تسبق وأن تناولت من قبل، ومن بـني  
  :هذه الدراسات مايلي

  الدراسات العربية/ 1.8  
  )1(: الدراسة األوىل -

أظهرت دراسة للمركز القومي للبحوث االجتماعية اجلنائية مبصر بـروز ظـاهرة   
تعدي الزوجات على أزواجهن بالضرب، وتراوحت اإلصابات اليت جنمـت عـن   
ضرب األزواج مابني إصابة البعض إصابات طفيفة إىل حدوث عاهات مسـتدمية  

  .لدى البعض األخر، واملوت يف بعض األحيان
وقد مشلت الدراسة عينة قدرها عشرون زوجة سجينة بسبب إدانتهن يف جـرائم  

ويشري أعضاء املركز القومي للبحوث بأن الدراسة مل تشمل اعتداء على األزواج، 
النساء اللوايت يضربن أزواجهن، ويـؤدين إىل إصـابات بسـيطة ال تسـتدعي     
سجنهـن، مع ذلك فقد أظهرت الدراسة أشكاال خمتلفة للعنف ضد الزوج تبـدأ  
 بعدم الطاعة مرورا بسب الزوج أو عقابه بعدم تلبية حاجياته الزوجية وصـوال إىل 

                                                
  1. Site.http://www. diwanalarab.com./ article.2002. 
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الزوج يف أقسام الشرطة وإىل حدوث جرائم القتل سواء مبحض  دحترير حماضر ض
  وقد أوضحت الدراسة أن نسبة اجلرمية .الصدفة أو تدبريها مع حماولة إخفاء معاملها
من النسـاء اللـوايت خضـعن    % 50تزيد كلما زادت نسبة األمية حيث حوايل 

ة أو جـرية أو أقـارب   كن على عالقة حب، صداق %65للدراسة هن أميات، و
كن الزوجة األوىل  %80تزوجن عن طريق األهل واألقارب، و %30ألزواجهن، 

  .يف حياة زوجها والبقية تزوجن قبل أزواجهن مرة أو أكثر
  :وحسب رأي الزوجات املذنبات فإن األسباب تتعدد منها

        أن يعتربن أنفسهن ضحايا لعنـف الـزوج، وعنـاده وعـدم قدرتـه                  -
  .على االستجابة والتفاهم

  .الغرية الشديدة للزوج والتعدي ألتفه األسباب -
  .شخصية الزوج من النوع املتردد مما يشجع الزوجات على االعتداء عليه -
  ).املطالب املادية( خبل الزوج،  وعدم قيامه بتلبية متطلبات املرتل -

  :) 1(الدراسة الثانية -
إمـرأة   450 للعالج والتأهيل على عينة متكونة مـن  دراسة أجراها مركز الندمي 
رجل أسفرت على أن عنف الزوجة ماهو إال رد فعل للسلوكيات اإلفتزازية  100و

  :اليت ميارسها األزواج مع حماولة التحكم يف كل صغرية وكبرية 
  .كسب الزوج للزوجة أو ألهلها -
  .هلا الشخصيةاعتماد الزوج على مرتب الزوجة، واإلستالء على أموا -
وقد أوضحت الدراستني أن التوقيت املناسب للعنف يبدأ عموما مع اية الشـهر          

  .و نفاذ املرتب الشهري، وتزايد ضغط األعصاب
وحسب الدراستني السابقتني هناك وسائل تستعملها الزوجات يف ممارسة العنـف   

  :منها
                                                

  1. Site.http://www. diwanalarab.com./ article.2002. 
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  .الضرب باأليدي اردة .1
  .من الزوجات %40اليت استخدمتها  اآلالت احلادة كالسكاكني .2
 .%15املواد السامة واحلبوب املنومة بنسبة  .3
اجلمع بني أكثر من أداة كالقتل بالسكني مث إشعال النار يف اجلثـة، أو القتـل    .4

 .%10بالسم مع تقطيع اجلثة بنسبة 
  .%5استعمال املسدسات والبنادق بنسبة  .5

مـن ضـحايا    %9أن نسبة  وقد نشرت إحدى املنشورات الربيطانية املتخصصة
  .العنف األسري هم من الرجال حيث أصيبوا جبروح على أيدي زوجام

  )1(:الدراسة  الثالثة -

كشفت الدراسة اليت أعدا أماين نصر اخلبرية باملركز القومي للبحوث االجتماعية 
ألف حالة طـالق حتدث سـنويا يف مصـر، وأن    90واجلنائية بالقاهرة أن هناك 

ه احلاالت متت بسبب األمور املادية وتزايد طلبات الزوجـة بينمـا   من هذ %90
  .مت نتيجة عنف مارسته الزوجة ضد زوجها 4%

  )2(الدراسة الرابعة
دراسة أخرى أجرها إجالل إمساعيل حلمي تناولت موضـوع العنـف األسـري    

يف ) رجـل وإمـرأة  (مليون زوج  5.7توصل من خالهلا إىل أنه كل يوم يتعرض 
ملصري لسلسلة من أحداث العنف اليت حياول فيها أحد الـزوجني إيـذاء   اتمع ا

األخر جسديا، حيث تعتدي الزوجات على األزواج، وهي نفـس النسـبة الـيت    
يعتدي فيها األزواج على الزوجات، وألن الزوجات أقل قوة فإن إصابات األزواج 

  .تكون سطحية باملقارنة إىل إصابة الزوجات
  

                                                
1 . Site.http://www.lahaonline.com/family/2003. 
2  .  Site.http://www. el bayan.co./.2001/htm. 

http://www.lahaonline.com/family/2003
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  )1(الدراسة اخلامسة
دراسة إحصائية أخرى قام ا املركز القـومي املصـري للبحـوث االجتماعيـة     

  الزوجات املصريات يضربن أزواجهن، وثلث  %40واجلنائية، أظهرت أن نسبة  
  .هؤالء الزوجات يشعرن باإلرتياح واللذة بعد عملية اإلعتداء على األزواج

ـ    150وقد أجريت هذه الدراسة على  م خمتلـف  زوجة  بشـكل عشـوائي يض
املستويات االجتماعية، حيث أظهرت هذه الدراسة أن أغلبية النساء ميارسن العنف 

  .ضد أزواجهن بأساليب خمتلفة كالضرب، اخلنق، التسميم
وقد أوضحت الدراسة كذلك أن الزوجات يلجأن للعنف ضد أزواجهن ألنه يعد 

  . وسيلة فعالة يف حسم الرتاع ووقفه عند حده
  جنبيةجنبيةالدراسات األالدراسات األ//2.82.8

  )2( الدراسة السادسة -

من قسم الشؤون األسرية يف احملكمة العليـا نتـائج   ) إليزابيث بوتلر(وقد أعلنت 
منهن أن من املقبـول ضرب   %10استفتاء بني النساء الشابات حيث قالت نسبة 

أزواجهم، وهناك نسبة رجل من بني ستة رجال يكونون ضحية للعنف الزوجي يف 
  .إحدى حلظات حياته

امرأة متوت سنويا بسبب العنف الزوجـي   120ما توضح الدراسة أن بينما هناك ك
  رجال ميوتون سنويا لنفس السبب ويف نفس الظروف ومبقارنة 30يوجد يف املقابل 

ضحية من الرجال يعين الشيء الكثري ومـع األسـف ال    30لكال الرقمني جند أن 
 الصحف مقارنـة مـع   أحد يتحدث عن هؤالء الضحايا بصورة رمسية، وال حىت

  .أحداث العنف ضد النساء

                                                
1  .  Site.http://www.arabsline.net/2004. 
2. Site.http://www.el jazirah.com./magazine.2004. 

http://www.arabsline.net/2004
http://www.el
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وهي منظمة مهتمة حبقوق ) مان كايند(من أجل الرجال املضطهدين حتاول منظمة 
الرجال ضحايا العنف مبختلف أشكاله، كما تم حبقـوق الرجـال، اإلنسـان    
واألسرة، وتبذل جهود للحد من هذه الظاهرة وذلك بوضـع مراكـز لإليـواء    

  .النفس ملساعدم على ختطي اللحظات احلرجة والنفسية ومستشارين يف علم
  )1( الدراسة السابعة

وقد ذكرت دراسة نشرا وزارة العدل األمريكية بالتعاون مع مركـز مراقبـة     
ألف رجـل يف    835واألمراض والوقاية أن ما يقارب مليون ونصف املليون امرأة 
شـريك محـيم، زوج   ( ل أمريكا يتعرضون لالعتداء بالضرب سنويـا من قبـ

  ). حايل، زوج سابق، صديق أو صديقة
من النساء اللوايت مت اعتقـاهلن إثـر    15%وتشري اإلحصائيات إىل أن هناك نسبة 

وقوع أعمال عنف مرتيل يف والية ويست فرجينيا، ويف كاليفورنيا قدرت النسـبة  
  . 1998سنة  %16بـ 

  )2( الدراسة الثامنة -

  عامل اجتماع ومدير خمترب أحباث العائلة قبـل) شتراوس مري (ويف دراسة قام ا 
سنة أظهرت أن هناك كثري من حوادث العنف النسائية ضد الرجال، ويضيف  20 

مسيث أنه ال ينبغي استغالل الدراسة ضد النساء ولكنه يصر على معاملة الرجـال  
بإنصاف حىت يتمكنوا من طلب املساعدة دون خـوف أو التعـرض للتشـكيك    

وقد أكد هذا األخري أن العنف الزوجي خطأ أي كان مرتكبه، وجيب . سخريةوال
أن نضع حد له وإذا كانت النساء يردن أن يكن آمنات جيب أن يتخلني عن العنف 

  .بأنفسهم أيضا
  

                                                
1 . Site.http://www. el bayan.co./.2001/htm. 
2 . Site.http://www. el bayan.co./.2001/htm. 
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  )1(الدراسة التاسعة
ويف دراسة نشرها املعهد الوطين األمريكي للعدالة أن العنف املرتيل النـاتج عـن   

ربع نساء أمريكا وأوضحت الدراسة اليت أجريت على مثانية أالف  الضرب أصاب
من الرجـال   %7.5من النساء و %25 و مثانية أالف رجل أن حنو) أالف 8(إمـرأة  

تعرضوا مرة واحدة لالعتداء اجلسدي أو لالغتصاب من قبل الـزوج احلـايل أو   
مشلتـهم   من الرجـال اللـذين   20و من النساء %5.10 السابق، وذكر املعهد أن

وامللفت لالنتباه يف هـذه  . هلذا النوع من العنف خالل عام واحد الدراسة تعرضوا
من األزواج األمريكيني يتعرضون للضرب %20 الدراسة أا كشفت عن أن نسبة

  .واالعتداء اجلسدي من طرف زوجام لدرجة إحداث جروح
أن يعـود إىل  إن عنف الزوجات وحماوالن االعتداء على أزواجهن ميكـن إذن  

الزوج يف حد ذاته كما ميكن أن يكون بسبب احنراف الزوجة وطمعها للمـال أو  
  .بسبب الزواج غري املتكافئ

  :من خالل الدراسات املذكورة آنفا و رغم قلتها وعدم تداوهلا  يتجلى مايلي
  . أن عنف الزوجة ضد الزوجة كظاهرة موجودة فعال  -
عنف ضد زوجها ختتلـف مـن   هناك أسباب تدفع الزوجة ملمارسة ال -

 .حالة ألخرى ومن ثقافة إىل أخرى
هناك أشكال من العنف تستعملها الزوجة ضد زوجها وتتميز ا عن  -

 .العنف املمارس من طرف األزواج
أكثر أشكال العنف املستعملة هو العنف اجلسدي املتمثل يف الضـرب   -

 .الدراسات العربية  ةخاصة بالنسب
  
  

                                                
1. Site.http://www.lahaonline.com/family/2003.  .  

http://www.lahaonline.com/family/2003
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  العنف أشكالھ  ومقارباتھ النظریة
تعد مشكلة التعريف باملفاهيم وحتديدها من املشكالت األساسية اليت تعترض أي 

، وتداخل التعريفات للمفهوم الواحد هباحث يف ميدان البحث العلمي أو غري
 كتماعية، وكذليرجع يف حد ذاته إىل عدة متغريات تارخيية، سياسية، ثقافية، واج

  .لتعدد األشكال والدوافع والغايات واألهداف النهائية املنتظرة 
وظاهرة العنف كغريها من الظواهر تتسم بالتعقد والتداخل وتعدد صوره  

وأشكاله، لذا فمن الضروري تسليط الضوء على بعض التعاريف حول مفهوم 
التطرق له  لما سنحاو العنف من عدة زوايا إلملام به جيدا وفهمه وحتليله وهذا

  .من خالل هذا الفصل
  التعريف اللغوي لمفهوم العنفالتعريف اللغوي لمفهوم العنف  --11  

كلمة عنف يف اللغة العربية وكما جاء على لسان العرب تعين اخلرق باألمر 
   )1(.وهو عنيف إذا مل يكن رفيقا يف أمره، وقلة الرفق به

شـدة  إىل كل سلوك يتضـمن معـاين ال   نفكلمة عنف يف اللغة العربية تشري إذ
  .فقد يكون العنف سلوكا فعليا أو قوليا أو رمزيا، والقسوة والتوبيخ واللوم

ومعناها االسـتخدام غـري   violentia  هو violenceأما األصل الالتيين لكلمة 
املشروع للقوة املادية بأساليب متعددة إلحلـاق األذى باألشـخاص واألضـرار    

   )2(.باملمتلكات

  .ري املشروع الستعمال القوة املاديةفالعنف يشري هنا إىل السلوك غ

 " قوة تتحـرك"تعين  violenceاليت استمدت من كلمة  )VIS(والكلمة الالتينية 

   « une force en action »    وهذا املصطلح الالتيين هو بدوره مشـتق مـن
 اومعناها احلياة هلـذ  )bios(ومعناه العنف و)bia(الذي أعطى  )bi(اجلذر اليوناين 

                                                
  .307، ص2003، )لبنان( العلمية، بريوت ب، دارا لكت)9(، الد1أيب الفضل حممد مكرم،  لسان العرب، ط.  1
  ، مركز دراسات الوحدة العربیة،  بیروت،1العربیة، طحسنین توفیق إبراھیم، ظاھرة العنف السیاسي في النظم .  2

  .41، ص 1992
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وعة من الباحثني والكتاب استخلصوا منه فرضية بأن العنف قوة حيويـة  جند جمم
  )  1(. متواجدة منذ بداية احلياة

  المعنى االصطالحي للعنفالمعنى االصطالحي للعنف  --22      
  تعريف حسب موسوعة علم النفس والتحليل النفسيتعريف حسب موسوعة علم النفس والتحليل النفسي  1.21.2      

العنف هو سلوك مشوب بالقسوة والعدوان والقهر واإلكراه، وهو سلوك بعيـد  
دن، تستثمر فيه الدوافع العدوانية اسـتثمارا صـرحيا بـدائيا    عن التحضر والتم

كالضرب والتقتيل لألفراد، والتكسري والتدمري للممتلكـات واسـتخدام القـوة    
) يصدر عن فرد واحـد ( واإلكراه للخصم وقهره، وميكن أن يكون العنف فرديا 

 يصدر عن مجاعة، أو هيئة، أو مؤسسة تسـتخدم ( كما ميكن أن يكون مجاعيا 
مجاعات وأعداد كبرية، على حنو ما حيدث يف التظاهرات السلمية اليت تتحول إىل 
عنف وتدمري واعتداء، أو اسـتخدام الشـرطة للعنـف يف فـض التظـاهرات      

  )2(.واإلضطرابات

  2.22.2  من الناحية النفسيــــةمن الناحية النفسيــــة    
بأنه استجابة ملثري خارجي تؤدي إىل   « العنف STRAUSSيعرف  شتراوس 
استجابة تكون يف شكل عنيف وتكـون مشـحونة   ،شخص أخرإحلاق األذى ب

استجابة نتجت عن عمليـة إعاقـة أو    يبانفعاالت الغضب واهلياج واملعاداة وه
)3(» حالة إحباط

  

 
  
  
  
  

  من الناحية القانونيــــةمن الناحية القانونيــــة  3.23.2
                                                

1 .   (M).Christen et Autres,( vivre sans violences?) édition Erès, France 2004, P 33. 
  .587، ص2004، القاهرة، 2فرج عبد القادر طه، موسوعة علم النفس والتحليل النفسي، دار الغريب، ط.  2
  .32، ص1997، 1كور، العنف واجلرمية، الدار العربية للعلوم، طجليل وديع ش.  3
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إرادة الشخص إلرغامه على اخلضوع، وهـو   ىيوصف العنف كضغط مورس عل
ووحشية اإلنسان موجهـة ضـد أمثالـه        ةنيكذلك فعل يعرب من خالله عن عدوا

فـالعنف قانونيـا   )   1( متفاوتة يف اخلطورة تيف إحداث جروح أو صدما امتسبب
عليه القانون ألن فيه مساس لألفراد و املمتلكـات،   بسلوك غري معترف به، ويعاق

إخالل بالنظام وكسر للمنظومـة   دفهو بذلك غرق للقانون املسطر اجتماعيا ويع
  .ونيةالقان
  من الناحية السياسيــــة 4.2

بأنه االستخدام الفعلي للقوة أو التهديـد باسـتخدامها   ) 1990(حممد سعديعرفه 
لتحقيق أهداف سياسية أو أهداف اجتماعية هلا دالالت وأبعاد سياسـية بشـكل   

  )2( .املنظم وغري املنظم، السري أو العلين، يأخذ األسلوب الفردي أو اجلماعي
  احية األخالقية والدينيةاحية األخالقية والدينيةمن النمن الن  5.25.2

، فالعنف ييعرف العنف كاعتداء على ملكية األخر وحريته، وهو سلوك ال أخالق
حيـث   )3( يعترب كشر وكرذيلة ومعصية وهو ضد االلتزام الديين والفضيلة والطاعة

باليت هـي   مادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهل( يقول عز وجل
ت السنة النبوية لتؤكد هذه املعاين بالدعوة إىل الرفق واخلـري  وقد جاء )4( ،)أحسن

 يإن اهللا يعطي على الرفق ماال يعط  « كقول الرسول الكرمي عليه الصالة والسالم
  .)5(» على العنف، وكل مايف الرفق من اخلري ففي العنف من الشر مثله

  
  من الناحيـة االجتماعيـةمن الناحيـة االجتماعيـة  6.26.2

                                                
1  .  site. http://www.serpsy.org/piste_recherche/violence/nelly.html. 

  .82، ص1999محمد خضر عبد المختار، االغتراب والتطرف نحو العنف، دار غریب للطباعة القاھرة، . 2
  أي : الملتقى الوطني حول العنف والثقافة في الجزائر(في مجلة  ،سريالسلطة األبویة والعنف األعیاد أحمد، .  3

  .86، ص2003تلمسان، دیسمبر عالقة؟    
  .25سورة النحل، اآلیة  قرآن كریم،.  4
، 2003، بس كرة، م ارس   مجل ة الملتق ي ال دولي األول   ف ي العن ف والمجتم ع،    ، اإلس الم والعن ف  مراد زعیم ي،  .  5

  .102ص

http://www.serpsy.org/piste_recherche/violence/nelly.html
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حني حيس املرء بـالعجز  ،ة مع الواقع ومع اآلخرينهو لغة التخاطب األخرية املمكن
وحني تترسخ القناعة لديـه بالفشـل يف   ، يف إيصال صوته بوسائل احلوار العادي

  )1(.إقناعهم باالعتراف بكيانه وقيمته
للعنف معناه صعوبة يف  تفاعل الفرد مع اآلخرين أو فشـل يف عمليـة    ءفاللجو

  . االتصال االجتماعي
  االقتصاديةاالقتصادية  من الناحيةمن الناحية  7.27.2    

العنف بأنه يتضمن ردة فعل عدواين اجتـاه واقـع   ) 1986(تعرف عزة حجازي 
فهو يعتـرب  ، اجلماعة أنه يهددها ريهدد مصاحل اجلماعة أو تتصو) معنوي -مادي(

  )2(.رفض لواقع حميط باستخدام اإليذاء ألبدين أو التدمري أو التخريب
العنف من زاويتـها سـواء   فمن خالل كل هذه النواحي اليت حاولت أن تصف 

القانونية جنده حـدث يتميـز    السياسية وحىت، االقتصادية، االجتماعية، النفسية
يف  بباستعمال القوة ويهدف إىل إحلاق الضرر ضد شخص رغم إرادته  أو ختري

  . فهو قوة تعارض احلوار والوفاق عندما يتعذر ذلك، املمتلكات
  )3( للعنف ثالث أبعادومن خالل هذه التعاريف ميكن أن حندد  

 .تواجد ةالعنف كأسلوب أو طريق .1
 .العنف كتصرف أو سلوك زائد القيمة املرطبة به .2
 .العنف يتميز بالشدة واستعمال القوة لإلضرار بالغري .3

  
  
  

                                                
  .32ور، مرجع سابق، صجلیل ودیع شك.  1
  .81محمد خضر عبد المختار، مرجع سابق، ص.  2

3  .  site. http://www.serpsy.org/piste_recherche/violence/nelly.html. 

http://www.serpsy.org/piste_recherche/violence/nelly.html
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  مختلفة حول العنفمختلفة حول العنف  ففتعار يتعار ي  ..33
  MICHAUD YVES ) 1978(تعريف ميشو 1.3

ـ عندما تكون هناك وضعية تفاعل بني،يكون هناك عنف" مـن   ة واحد أو جمموع
ككتلة واحدة أو مقسمة إلحلاق ،األطراف يتصرفون بصفة مباشرة أو غري مباشرة

وتعدي على ممتلكات الغري بدرجات متفاوتة سوءا من الناحية اجلسـمية أو  ،ضرر
   )1(".ةالناحية املعنوية أومن ناحية ممتلكام و مشاركام الرمزية أو الثقافي

تلف الوضعيات اليت ميكن أن يتم فيه العنف واألضـرار  وبذلك جند ميشو وضح خم
  :)2(الثالثة الكربى للعنف لاليت تنتج عنه متخذا بعني االعتبار األشكا

 العنف اجلسدي  .1
 العنف االقتصادي  .2
  العنف الرمزي والنفسي .3

  ))HHEERRIITTIIEERR  ))19961996تعريف إيريتي تعريف إيريتي   2.32.3        
ميكن أن ينـتج عنـه    جسدية أو نفسية ةالعنف هو كل إكراه أو ضغط ذو طبيع"

األمل أو املوت لكائن حي، أو كـل  فعـل إرادي أو ال   ، التعاسة، التغبري، اخلوف
   )3(.موضوع جامد أو تدمري، أذية، إرادي يهدف إىل سلب الغري

العنف ليس وراثي وال يولد مـع اإلنسـان و إمنـا      HERITIERبالنسبة لـ  
لة تعبري دف إىل إشباع الرغبات يكتسب من خالل التربية فهو بالنسبة إليه  وسي

ـ  قعن طري  ةفرض قوته وإرادته على الغري و بالتايل نفي أن يكون للعوامل الو راثي
  .دور يف ظهور السلوك العدواين لدى الفرد

                                                
1  .  (M).Christen et Autres, IBID, PP33-34. 
2.Site. http://www.serpsy.org/piste_recherche/violence/nelly.html.  
3. (M).Christen et Autres, IBID, P34  .  

http://www.serpsy.org/piste_recherche/violence/nelly.html
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كما ذهب العديد من الباحثني على أنه ميكن أن نتعرف على العنف من خـالل  
س فقط من خالل البنية النفسية أثاره على الضحايا وحىت األشخاص الفاعلني ولي

  .للفاعل وحده
  تعريف حسنين توفيق إبراهيمتعريف حسنين توفيق إبراهيم    3.33.3

العنف ظاهرة مركبة هلا جوانبها السياسية واالقتصادية واالجتماعية والنفسية، وهو 
  )1(.كل اتمعات البشرية بدرجات متفاوتة اعامة تعرفه ةظاهر

  تعريف مصطفى حجازيتعريف مصطفى حجازي  4.34.3
حني حيـس املـرء   ،املمكنة مع الواقع ومع اآلخرين العنف لغة التخاطب األخرية 

وحني تترسـخ القناعـة لديـه    ، بالعجز عن إيصال صوته بوسائل احلوار العادي
  )2(.بالفشل يف إقناعهم باالعتراف بكيانه وقيمته

ويدعم تعريفه مؤكدا أن العنف هو الوسيلة األكثر شيوعا لتجنب العدوانية الـيت  
من خالل توجيه هذه العدوانية إىل اخلـارج بشـكل   تدين الذات الفاشلة بشدة، 

مستمر، هكذا فالعنف قد يكون عشوائيا مدمرا يف كل اجتاه أوقد يكـون بنـاء   
  .يوظف يف أغراض تغيري الواقع

  HHEESSNNAARRDD  إزناردإزنارد  تعريــفتعريــف  6.36.3  
العنف هو نتاج مأزق عالئقي حبيث يصيب ذات الشخص يف نفس الوقت الـذي  

ته، فتتشكل العدوانية طريقة معينة للدخول يف عالقـة  ينصب فيه على األخر ألباد
  )3(.مع األخر

وبالتحليل ملختلف التعريف اليت تناولت ظاهرة العنف ميكن أن نستخلص عـدة  
  :خصائص مميزة هلذه الظاهرة

                                                
  .31جليل وديع شكور، مرجع سابق، ص .1
 .31املرجع سابق ، ص  .2
 .32املرجع السابق ، ص.  3
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سياسية، اجتماعية، نفسية، اقتصـادية  (العنف ظاهرة مركبة هلا جوانب خمتلفة  -
 ...).وغريها

 .مادي باستخدام القوة العنف ميكن أن يكون -
 .كما ميكن أن يكون معنوي بالتهديد باستخدامها -
 .وسيلة تعبري وينتج عن فشل يف العالقات االجتماعية فه -
 .يسبب ضرر لألشخاص وإتالف للممتلكات -
 .يتضمن معاين اإلكراه واإلرغام -
 .قد يكون العنف فردي أو مجاعي -
 .عنف داخلي موجه حنو الذات أو حنو موضوع خارجي -
 .قد يكون منظم أو غري منظم -
 .له جوانب فطرية وراثية وأخرى مكتسبة -
 .قد يكون العنف سليب مدمر أو إجيايب يوظف لتغري الواقع -
الوضعية اليت مت فيها  –الضحية  –الفاعل ( دائما هناك ثالثية يف ممارسة العنف  -

 ).العنف
تمع ويسـبب  وكخالصة هلذه التعاريف يعترب العنف كعمل خيرج به عن قواعد ا

األذى لألشخاص والعناصر احمليطة، وهو ظاهرة ختتلف باختالف الزمان واملكـان  
  . وترتبط بثقافة اتمع وقوانينه ومعايريه

  اتجاهات التعريف بمفهوم العنفاتجاهات التعريف بمفهوم العنف  ..44    

من خالل التعاريف املختلفة ملفهوم ظاهرة العنف قسمها العديد من البـاحثني إىل  
رات اليت وضعوها حول هذا املفهوم، فاحلديث عـن  ثالث اجتاهات حسب التصو

  : العنف إذن  يقتضي األخذ برؤية مشولية متكاملة وأهم هذه االجتاهات مايلي
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  االتجاه األول 1.4
يؤكد أصحاب هذا االجتاه على أن العنف هو استخدام للقوة املادية إلحلاق الضرر 

  .واألذى باألشخاص وإتالف املمتلكات
ائدة يف هذا االجتاه هو أن العنف ماهو إال سلوك أساسه القوة املاديـة  إن الرؤية الس

دف إحلاق أذى بالذات وباألشخاص اآلخرين ويشمل حىت ختريب املمتلكـات  
  )1(.للتأثري على إرادة الشخص املقصود

وعلى هذا األساس جند أن السلوك العنيف يتضمن يف طياته معىن اإلرغام والقهـر  
فاعل، واخلضوع أو املقاومة املضادة من طرف الشـخص  من جانب الشخص ال

  .املستهدف
  االتجاه الثانياالتجاه الثاني  2.42.4

تعترب رؤية هذا االجتاه أوسع وأمشل من االجتاه األول فبجانـب أن العنـف هـو    
أيضا يشمل التهديد باستعماهلا كمكونة ثانيـة   واالستعمال الفعلي للقوة املادية فه
هذا االجتاه اللجوء إىل استعمال القوة سـوءا   هلا، مبعىن أن تعريف العنف يعين يف

 فيـو بيـار  بالفعل وبالقول وهو بذلك يكمل االجتاه األول ويؤكد ذلك تعريف  
PIERRE.Few   الذي يصف العنف على أنه ضغط جسدي ومعنوي ذو طـابع

  )2(.فردي أو مجاعي، يرتله اإلنسان باإلنسان

  االتجاه الثالثاالتجاه الثالث  3.43.4
لعنف كأوضاع هيكلية بنائية، وبأا عبارة عن جمموعة يعترب أصحاب هذا االجتاه ا

الكامنة يف اهلياكل االجتماعية واالقتصادية والسياسـية للمجتمـع    تمن املتناقضا
ويسمى كذلك بالعنف الكلي باعتباره ميس مجيع اجلوانب احلياتية للمواطن داخل 

  .جمتمعه

                                                
 . 42حسنین توفیق إبراھیم، مرجع سابق، ص.  1
  .43املرجع السابق، ص.  2
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ا أبعادهـا وتشخيصـها   ومهما كان االجتاه السائد للعنف جند أن هذه الظاهرة هل
يتوقف على مدى الوقوف على أسباا اليت ختتلف من بيئـة إىل أخـرى ومـن    

  .شخص ألخر
  ففــــتصنيف العنتصنيف العن. . 55      

ـ   دنظرا لتعق نتيجـة   هظاهرة العنف وتعدد صوره وأشكاله ومفاهيمه وتعـار يف
فقد خلق ذلك بدوره اختالف من حيـث نشـأته   ، الختالف طبيعته و مسبباته

، حول إذا كان العنف حتميـة  بماهو فطري وراثي وما هو مكتسومصدره بني 
ال مفر منها أم هي مسؤولية ملقاة على عدة عوامل مفجرة، لذا انقسم البـاحثون  

  . إىل جمموعتني كبريتني وكل جمموعة تؤيد فكرا باألدلة والرباهني
  المجموعة األولىالمجموعة األولى  1.51.5

د مـع اإلنسـان حبكـم    يرى أصحاب هذا االجتاه أن العنف سلوك فطري،  يول
تكوينه الفسيولوجي والبيولوجي والميكن اخلالص منه، وتضم هذه اموعة ثالث 

  :وجهات نظر كربى وهي
  ):ملربوزو(ارم بالوالدة -

يرى واضع هذه النظرية أن األشخاص يولدون خبصائص شخصية معينة تتضـمن   
  .ميوال إجرامية وعدوانية

  ): عند فرويد( غريزة العدوان -
وقد حتـدث  ، غريزة فطرية يف حياة اإلنسان تدفعه للعدوان فهذا األخري العن عند

وغريـزة العـدوان    سعن وجود غريزتني لدى اإلنسان مها غريزة احلب أو اجلن
  .وكالمها تلح يف طلب اإلشباع

 )1( هلـذين الغريـزتني   ضفكل ظواهر احلياة عند فرويد تأيت من تطابق أو تعـار 
  . ريغ لطاقة العدوانية الكامنة داخل اإلنسانفالعنف حينئذ يعترب تف

                                                
1.(P).Daco,les prodigieuses victoires de la psychologie, édition Marabout, Belgique,1973, P 84.  
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  ):دلدوال ر( اإلحباط والعدوان  -
يؤكد أن اإلحباط سبب للعدوان وكلما زاد اإلحبـاط زادت شـدة العـدوان    

  .والعنف
      المجموعة الثانيةالمجموعة الثانية  2.52.5

  .هيتعلمه اإلنسان من خالل البيئة احمليطة ب، أساسها أن العنف مكتسب
إىل فكـرة أن العنـف حتميـة فطريـة لـدى       نمييلو هناك كثري من الباحثني ال

ويستندون هؤالء الباحثون إىل كــون العنـف، مبفهومـه اإلجرائـي     ،اإلنسان
أن يكـون انفعاال حاصل لعوامل داخليـة وأخـرى    وسلوك ال يعـد) العدوان(

خارجية، وبإشباع مثل هذه الدوافع يزول العنف كظاهرة من الظـواهر الفرديـة   
  )1(.احملسوسة

من أبرز النظريات يف هذا الشأن تلك اليت ترتكز على مقولـة تعلـم العنـف    و
يتعلمون السلوك العنيف من خـالل مالحظـام    لباملالحظة وحمتواها أن األطفا

لنماذج من العنف سواء عند والديهم أو أصدقائهم وبكل بسـاطة مـن خـالل    
  .أو على مسرح احلياة نمشاهدة التلفزيو

ننا جند أنفسنا بني مفترق وجهيت نظر علميتني، من جهة هناك ومن هذا املنطلق فإ 
رؤية تقول بوجود طاقة فطرية مصدرها عنف أساسي لدى الفـرد ومـن جهـة    

  . مالحظة تأخرى هناك رؤية تؤيد فكرة تبادل املعلومة من خالل سلوكيا
لذا الميكن إعطاء تفسري للسلوك العنيف من جانب واحد فقط وإمنا من اجلـانبني  

  .عام
  بعض أشكال العنف داخل المجتمعبعض أشكال العنف داخل المجتمع  ..66  

  :)2(يوجد هناك أربعة أشكال للعنف داخل اتمع وهي كالتايل
                                                

  .124، ص1987، العراق،ةريكان إبراهيم، النفس والعدوان، دار الشؤون الثقافية العام.  1
، رسالة ماجستیر،جامعة منتوري قسنطینة، أثر العنف والصدمة النفسیة على األطفال ضحایا اإلرھابشیبي أمیرة، .  2

  .16ص
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  العنف املادي - أ
  العنف الرمزي  - ب
  العنف املشروع  - ت
  العنف غري املشروع  - ث

  : العنف املادي -أ
الذي ميارس عليه فيزيائيـا يف البـدن    عهو العنف الذي يلحق الضرر يف املوضو

  .احل واألمنواحلقوق واملص
  :العنف الرمزي -ب

من الناحية السيكولوجية ويف الشعور الـذايت   عذلك الذي يلحق ضرر باملوضو 
باألمن والطمأنينة والكرامة والتوازن، فهو يعمل على قمع العقـول والنفـوس ال   

  .قمع األجساد، يهدف مباشرة إىل حتطيم املعنويات وقمع الرغبات  ىعل

  : العنف املشروع -ج
كل استخدام ألي نوع من أنواع القوة النتزاع احلقوق ورفع الظلم كطـرد   وهو

  املشروع عاالحتالل واستعادة األرض املسلوبة وكف الظلم االجتماعي والدفا
  . عن النفس واألسرة والوطن

ويعترب العقاب وسيلة يلجأ إليها اتمع لغرض النظام واالنتظام بني أفراد اجلماعة "
   )1(."عيا طاملا يؤدي وظيفته وميارس بعدلوهو مقبول اجتما

العدل دون قوة عاجز، والقوة بدون عـدل  «  PASCALEوكما عرب عنه باسكال  
  )2( » ظلم

  

  

                                                
  .109جليل وديع شكور، مرجع سابق، ص.  1

2.(A). Touati , violences (de la réflexion à l'intervention), Presses universitaires de  
   France, 2004, P25. 
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   :العنف غري املشروع -د
  . وهو كل استعمال للقوة لالحتفاظ حبق مزعوم أو حق غري مشروع 

نية  مبختلف أشكاهلا وهو ذلك العنف الذي خيالف كل املعايري االجتماعية والقانو
  .وأساليبها

  بعض العوامل المفسرة لظاهرة العنفبعض العوامل المفسرة لظاهرة العنف  ..77
إن العنف كظاهرة مركبة هلا جوانبها،  وتعدد أشكاهلا يرجع بالضرورة إىل اإلطار 

عنـها أنــها    لالذي تنتمي إليه، ومرجعيتها تعود إىل أسباب عدة أقل ما يقـا 
منها تأثري بشكل أو بأخـر  جمموعة من العوامل الميكن فصلها عن بعضها  ولكل

  )1( :كما يلي ييف وه

  ةةدور األســردور األســر  1.71.7

للمجتمع، فهي النسخة املصغرة عنه يف خميلـة   ةمتثل األسرة النواة األساسي
لتشكيل اإلنسان، وهي اجلسر الـذي بعـربه    ةكل فرد ، فهي األرضية األساسي

رات علـى  الوليد البشري من كتلة جبيولوجية حمملــة باالسـتعدادات والقـد   
واالجتاهات والعادات والقـيم والـدين    راالكتساب، وهي الوعاء اململوء باألفكا

  )2(.والثقافة بأوسع صورها
ومن هذا املنطلق أرجع العديد من الباحثني على أن ظهور العنف عند الفرد راجع  

إىل فشل لعملية هامـة يف حياة اإلنسان وهي عملية التطبيــع االجتمـاعي أو  
  .االجتماعيــة التنشئة

وحول دور األسرة يف واألهل يف التأثري على ظهــور العنف لـدى أطفـاهلم   
  حــول دور األهــل ةبعبارة جد دقيق F.DOLTO فرونسواز دولتوأشارت 

                                                
  .81-79، ص ص1995وآخرون، املشكالت االجتماعية، دار املعرفة اجلامعية اإلسكندرية،  يحممد اجلوهر.  1
  .9، ص2004زائر، أمحد هامشي، األسرة والطفولة، دار قرطبة للنشر والتوزيع، اجل.  2
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إن راشدا يتكلم بنربة وعدوانية ويتصرف بعنف ويستسلم النفجارات مزاجية ((  
الولد بعد بضعة أشـهر أو بضـعة    من أن يرى هذا شجتاه ولده، عليه أن ال ينده

   )1(.))أعوام يتكلم ويتصرف بالطريقة نفسها مع من هم أضعف منه
ولقد كشفت دراسات عن جانب له أمهية يف عالقة التنشئة االجتماعية باحتمالية 
العنف عند األبناء، حيث بينت وجود إرتبـاط قـوي بـني معاملـة الوالـدين      

كذلك فقد أرتبط العنف لدى األبناء بعنـف  و )2(لألبنــاء و احتمالية العنف،
  .األب داخل األسرة وبكثرة اخلالفات الزوجية

  دور الضغـــط دور الضغـــط   2.72.7

إن خضوع الفرد لضغوطات داخلية وأخرى خارجية مورست عليه أي كانـت  
ملمارسـة   هاجتماعية، سياسية، اقتصادية، نفسية وغريها جتعله عرضة هو بـدور 

الضغط بأنه تلك املطالب  )COLMAN )1973 ن كوملاالعنف على الغري، ويعرف 
 MURAY مـوري اليت ترغم الفرد على اإلسراع جبهوده أو تقويتها، بينما وضع 

 لمفهوما للضغط يتمثل يف كونه قوة بيئية تعمل يف االجتاه املضاد لألفعـا  )1938(
املتعلقة حباجات نفسية، وهو بذلك مفهوم مرتبط بالضغوط اخلارجيـة يف البيئـة   

  .ليت من شأا أن تدفع الفرد إىل السلوك العنيفوا
    دور ثقافة العنـــفدور ثقافة العنـــف  3.73.7

تفسري ظاهرة العنف تلك اليت تبين بوجود أو افتراض وجود من املداخل احلديثة يف 
ثقافة للعنف  فحسب اجتاهات اتمع حنو العنف مثل متجيد العنـف يف وسـائل   

معايري اجتماعية تقوم على أفكار ، واعتناق تاإلعالم ومن خالل القصص والروايا
الغاية تربر الوسيـلة وكذلك تزكية قوانني التنـافس يف التعامالت االقتصـادية  

للبقاء مما يزيد معه العنـف   يواالجتماعية على النحو الذي جتعله القانون األساس

                                                
  .114جلیل ودیع شكور، مرجع سابق، ص.  1
  .74محمد الجوھري وآخرون، مرجع سابق، ص .  2
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وبالتايل تصبح النتيجة النهائية وجود ثقافات أساسية متجد العنف وتقـره شـريعة   
  .ا وتربز مناذجه يف اتمعبينه

  دور عوامل اجلماعـــةدور عوامل اجلماعـــة  4.74.7
متثل اجلماعة أداة أساسية يف بناء شخصية الفرد وتنميتها ، حيث يسـتمد منـها   

ويقـوم   )1(وتوازنه مع نفسـه ومع احمليط هالكثري من املرجعيات لتحقيق إشباعا ت
األفـراد   حيث يفتقـد " بالعدوى اجلماعية" هذا العامل على فكرة جديدة تسمى

 FESTINGER )فسـتنجر ورفقائـه  (للتفكري املنطقي داخل اجلماعة وقد أوضح 

تؤدي إىل زيادة السـلوك   عن وجود حالة سيكولوجية أمسها الالتفــرد )1983(
االندفاعي املمنوع اجتماعيا مبا يف ذلك العنف، وقد تستثار هذه احلالـة بفعـل   

ترتبط فقط باجلمهرة مبعىن العنـف  ، مع العلم أن هذه الفكرة قد )2(ظروف معينة
  .اجلماعي
إىل هذه األسباب هناك عوامل أخـرى ميكـن حصـرها يف العوامـل      ةباإلضاف

االجتماعية واالقتصادية كانتشار الفقر و البطالة وانعدام فرص العمل واالتكـافؤ  
يئية يف توزيع الثروات، باإلضافة إىل العوامل الثقافية والسياسية وحىت الب دبني اإلفرا

واجلغرافية حيث هناك دراسات أوضحت االرتباط الكبري املوجود بـني العوامـل   
من خالل تقرير  البيئية والسلوك العنيف كازدحام املسكن وتلوث البيئة بصفة عامة

  )3(.منظمة الصحة الدولية
وجممل القول ومهما تعددت األسباب املهيأة للعنف إال أن هذه العوامل تتوقـف  

 اإلنسان وهي الشخصية باعتبارها مجـاع للعوامـل وحمصـلة    على األساس يف
  )4(...).سياسية، اجتماعية، نفسية، اقتصادية( للمؤثرات املختلفة 

                                                
  .129، ص 2004، جامعة قسنطینة، مجلة قسم علم النفس وعلوم التربیة، موضوعات في علم النفس االجتماعي.  1
  .79وآخرون، مرجع سابق، ص يحممد اجلوهر.  2
  .73ون، مرجع سابق، صوآخر يحممد اجلوهر.  3
  .94محمد خضر عبد المختار، مرجع سابق، ص .  4
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  نبذة تاريخية عن ظهور ظاهرة العنفنبذة تاريخية عن ظهور ظاهرة العنف  ..88
الفردية واجلماعية املدمرة داخـل   توالعشرون بسيطرة للسلوكيا 21متيز القرن 
وجـود اإلنسـاين املتمثــل يف فكــره     دف كلها إىل ديد ال،الفضاء العام

صرا ،سبتمرب، العدوان على العراق جمموعة من االعتداءات 11وفلسفته، فحوادث 
بني األشخاص الدائمة واملستدمية، عنف مؤسســايت، عنـف داخــل     تعا

ـ  ... األسرة، عنف داخل اتمع، عنف يف املدارس وغريها  اكل هـذا أال جيعلن
رة العنف جذور يف التاريخ اإلنسـاين أم هـي وليـد    نتساءل فيما إذا كان لظاه

  .اللحظة الراهنة؟
إن السلوك العنيف يعترب من الظواهر اليت رافقت اإلنسان منذ وجوده على سـطح  
هذه املعمورة، بل ومنذ تشكيل النواة األوىل للمجتمع البشـري، فكانـت هـذه    

قابيل أخاه هابيل أبناء  فمنذ أن قتل) 1( الظاهرة عبارة عن حتد دائم لوجود اإلنسان
على وجه هذه األرض  فسيدنا آدم عليه السالم رمست أول صورة من صور العن
وأصـبح قتـل األخ    )2( فأمسى العدوان بذلك مسة من السمات اليت متيز اإلنسان

  .ألخيه أول جرمية يف تاريخ البشرية
 هجتـا تذكر أنواع الصـراع الـدامي لإلنسـان     تولقد ظلت األساطري والروايا

الظروف الصعبة من حوله، فبدأ العنف كمطلب أساسي للبقاء لكن سرعان مـا  
إىل سالح يف يد األقوى يسلطه على من هـم أضـعف منـه بأشـكال      لحتو

  .خمتلفــة
مبـا   هلقد خاف اإلنسان يف أول ساعات وجوده على األرض، خاف كل ما حول

يتعرف اإلنسان علـى   أدفيها الظواهر الطبيعية، فتوجه للدفاع ضد هذا اخلوف وب

                                                
؟ تلمسـان،  أي    عالقـة : امللتقى الوطين حول العنـف والثقافـة يف اجلزائـر   (، يف جملة موقف اإلسالم من العنفموسوين حممد، .  1

  .4 0، ص2003ديسمرب
  . 8ريكان إبراهيم، مرجع سابق، ص.  2
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مصادر قلقه ليتسىن له العدوان على شيء حمدد ومعلوم، له قدرة وحجم يسـتطيع  
وبذلك كان هذا الصراع مـن أجـل    )1(أن يوظف قدرا معينا من قوته ملواجهتها

 لالبقاء، والعنف ماهو إال أحد الوسائل اليت أستعملها اإلنسان للمواجهة وخـال 
ل ومع تزايد غريزة احلياة والبقاء لدى اإلنسان، تدرج سنوات هذا الصراع املتواص

وحـىت يف   عهذا الكائن يف تفكريه بابتكار وسائل وتقنيات أكثر فعالية يف الـدفا 
واليت اعتربت جزء من عدوانيته، وبعدها توسعت دائرة العنف مـع كـل    زالتمي

ـ  فلواختعصر جديد  ا ت وسائله وأشكاله مع التطور والعصرنة اليت وصـل إليه
  .اإلنسان

لقد عرفت البشرية عرب العصور أمناط خمتلفة من العنف الـيت متثـل يف جمملـها    
ممارسات متفاوتة اخلطورة، فهناك دالئل وحقائق تثبت وجود ظاهرة العنف مـن  

من األساطري، فالصراع القبلي و االقتتال يتكرر يف معظـم   دخالل الكثري والعدي
 ، املصرين، األشورين، اهلنود، الرومـانيني نيفنجده يف أساطري اليوناني تاحلضارا

وحىت يف العهد اإلسالمي الذي متيز بالصراع بني املسلمني والكفار و بني املسلمني 
أنفسهم من أجل اخلالفة، ففي كل مرة جند صور جديدة لظاهرة العنـف الـيت   

  .تطورت أساليبها حسب العصور والعصرنة احلديثة
ـ  إذن أن يكون العنف كواقعة ثا  لبتة يف احلضارة اإلنسانية هذا يعين أن يلتـزم ك

الباحثني واملمارسني يف العلوم اإلنسانية أن يبحثوها ويؤسسوا طـرق لدراسـتها   
  .والتعمق فيها للوقوف على خباياها وأسباب ممارستها 

  ))11((  المنظور الفلسفي للعنفالمنظور الفلسفي للعنف  ..99

ـ  رتوع العـدواين  إن كل املطالعات الفلسفية سوءا الشرقية أو الغربية تؤكد أن ال
عنـد اإلنسان هو الناتج  النهائي لنوازع الشر يف النفس البشرية جبانب نـوازع  

كالزلزال، الرعد، املطـر  ( ياخلري، ومبا أن الظواهر الطبيعية من املنظـور الفلسف
                                                

  .10سابق، صريكان إبراهيم، مرجع .  1
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ماهي إال متنفسات الغضب الطبيعي تفرج الطبيعة بـه عـن   ...) الرياح وغريها
جزء من هذه الظواهر الطبيعية وسلوكها العدواين مماثل  غضبها، واململكة احليوانية

  .بسلوك الطبيعة األم
سـلوكا  ) العدوانيـة (العنف البشري  نهلذا فإن كثريا من مدارس الفلسفة ترى أ

  . طبيعيا كائنا بالضرورة وإن غاب فاجلدير أن نسأل عنه
فس وهكذا جند أنفسنا نتكلم عن حتمية العدوان والرتوع للعنـف داخـل الـن   

مقولة شهرية عرب ا عـن فلسـفة    PASCALE لباسكا -البشرية، وقد أضاف 
 رالعنف واحلقيقة أكد فيها على حتمية تواجد العنف إن العنف واحلقيقة ال يقـد 

أحدها على األخر، ألن إذا كان جيب أن تفوز احلقيقة على العنف فإنه لزاما عليها 
حقيقـة   ضا كانت احلقيقة ال تعارأن تستعمل العنف اجتاهها، وإذ -أي احلقيقة-

 )1(.أخرى فإن العنف يأيت على إاء عنف أخر

اليت قدمها باسكال جند أن العنف واحلقيقة متالزمان وأساسيان  ةفمن خالل الرؤي
والميكن الفصل بينهما، ألن إثبات احلقيقة حيتاج إىل عدل والعدل حيتاج إىل قـوة  

  .للوضوح واإلرساء
  رية للعنفرية للعنفالمقاربات النظالمقاربات النظ  ..1010

  المقاربة السيكولوجيةالمقاربة السيكولوجية/ / 1.101.10    
ـ   عمن الزاوية السيكولوجية يبدو العنف كتعبري عن انفعال أو انفجار لقوة ال ختض

العنف "من علماء النفس أن  دللعقل فيظهر يف شكل سلوك عدواين، و أعترب العدي
منط من أمناط السلوك ينتج عنه حالة إحبـاط، ويكون مصحوبــا بعالمـات   

بكائن حي أو شيء بديل عـن الكـائن    ىوحيتوي على قصد إحلاق األذ التوتر،
  )2(.احلي

                                                
  1. ( A). Touati, IBID, P24 .  
  2 .  Site. http://www.rezgare.com/debat/show.art.asp. 

http://www.rezgare.com/debat/show.art.asp
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فالكثري من املقاربات النفسية واليت تدخل ضمن هذا اإلطار، وهو البحـث عـن   
العدوانيـة والعوامـل    تمسببات العنف، حاولت كلها إجياد ربط بني السلوكيا

   )1(.احملددة
  :واهم هذه النظريات مايلي 

  ::ف كرد فعل لإلحباط ف كرد فعل لإلحباط العنالعن    --أ أ       
اليت ترى ) DOLLARD )1939 ددوال ر -بنيت هذه النظرية على أساس فرضية 

  . طأن اإلحباط يؤدي إىل العنف، أي أن العنف حيدث نتيجة الشعور باإلحبا
   )2(. وقد وضعت هذه الفرضية على جزئيني

 .العنف دائما يكون نتاجا لإلحباط -1
  .لعنيف يفترض أن يسبقه مواقف إحباطيةأن السلوك ا  -2              

أن العدوان يوجه مباشرة ضد مصدر اإلحباط، فإذا أثبط هـو  ) ددوال ر(وأفترض 
بدوره فإنـه ينتج عداءات منحرفـة موجه حنـو اخلارج، أو عـدوان داخلـي   

  ) 3(.ذايت، وبذلك يعد العنف بالنسبة له كتنفيس لإلحباط
تفسريا يؤكد فيه ) 1993( أمحد عكاشةقدم  ودائما يف تفسري سيكولوجية العنف،

أن اإلحباط إن مل يؤدى إىل عنف فعلى األقـل كـل   "نظرية اإلحباط حيث يرى 
  )4(.عنف يسبقه إحباط
هلذه النظرية الدراسات اخلاصة بتطور الطفل أثناء منوه النفسـي   يواملصدر األساس

الطفـل بعـدم   والعاطفي واليت انتهت إىل أن السلوك العدواين يعقب إحسـاس  
وبالتايل فـإن تـأخري أو تعطيـل يف     .دأن ينال ما يري عاإلشباع، لكونه مل يستطي

  .إشباعات الطفل يؤدي إىل قيامه بتحطيم ما يوجد أمامه

                                                
  1. Site., http://www serpsy . .org/piste_recherche/violence/nelly.html. 

  .87محمود الجوھري وآخرون، مرجع سابق، ص.  2
3 . Site. http://www serpsy . .org/piste_recherche/violence/nelly.html. 
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  :يف صياغة الفرضية وأصبحت كالتايل MILLER ميلر -عدل  1941ويف سنة 
ـ  املختلفـة لالسـتجابة الـيت   طالعنف واحد ضمن عدد من األمنا «  ا ـيثريه

   )1(».اإلحباط
رغم كل هذه الفرضيات، إال أنه ليس من الضروري أن يستجيب الفرد لإلحباط  

مبوقف عنف، فقد يستجيب باالنسحاب من املوقف أو باهلروب أو بالتخلص من 
  .املوقف احملبط بصورة إجيابية ومشروعة للوصول لألفضل

  :تعلم العنف  -ب
اة والتقليد كأساس حلدوث السـلوك العنيـف   هذه النظرية احملاك أصحابأصحابأعترب 

الـيت ترتكــز    BANDURA بانديرا-حيث انطلقت هذه النظريـة من أعمال 
على أمهية النماذج السلوكية احمليطة بالفرد، فحسب رأيه أنه يوجد تعلم للعنـف  

  )2(.من خالل جتارب ذات شحنة عاطفية
ـ   اذج السـلوك  يف هذا اإلطار نزوع أو ميل الشخص للعنف يتوقف حسـب من

العدواين اليت عايشها سوءا داخل العائلة، أو يف احمليط، من خالل مواقف حقيقيـة  
  ...يف احلياة أومن خالل مناذج أخرى شوهدت عرب األفالم وأجهزة التلفزيون

يف إطار نظريته حول التعلم االجتمـاعي، فـإن    BANDURAبانديرا  -فحسب 
الناجتة عـن    األنواع األخرى من السلوك الطفل يتعلم العدوان والعنف كما يتعلم

   )3(.عملية االتصال والتفاعل مع األشخاص، ومن خالل التجارب واخلربات
  
  
  

                                                
  .78محمود الجوھري وآخرون، مرجع سابق، ص.  1

2. Site. http://www.serpsy.org/piste_recherche/violence/nelly.html. 
 .79محمود الجوھري وآخرون، مرجع سابق، ص.  3
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  ::احلوادث الصادمة والعنف احلوادث الصادمة والعنف   --ج ج 
إىل دور وأمهية العوامل واحلوادث الصـادمة يف   ةتشري بعض املقاربات اإلكلينيكي

ات العائلية الـيت متـر ـا    تشكيل الشخصيات العدوانية، كاالنفصال، أو األزم
   .األسرة
  ))االجتماعيةاالجتماعية( ( المقاربة السوسيولوجيةالمقاربة السوسيولوجية/ /   2.102.10            

إن النظريات السوسيولوجية تربط العنف بالتنظيمـات االجتماعيـة والسياسـية    
-دايفيس وجـور  -املستوحاة من نظرية العدوان واإلحباط حيث جند أن كل من 

TR.GURRوJ.DAVIES رمان النسيب، فحجم العنـف  يربطان ظاهرة العنف باحل
بالنسبة هلما مشروط بالفارق املوجود بني مستوى الطموح ومستوى الرضا لدى 

   )1(.األفراد
فيه الناس  بمبعىن أن العنف ماهو إال حتصيل حاصل للفجوة املوجودة بني ما يرغ

  .وما حيصلون عليه فعليا
ظام االجتماعي من وجهات نظر أخرى ترى أن العنف ماهو إال نتيجة انفجار للن

 DURKHEIM لـدوركهامي خالل معارضات داخلية وأخرى خارجية فبالنسـبة  
جنده يضع عالقة بني العنف ومفهوم الفوضوية والالنظام حيث أنطلق هذا األخري 

بـني   نمن مبدأ أن األزمات االقتصادية والسياسية وحىت املعنوية حتدث ال تـواز 
جتماعية، ومن هنا يصبح ترابط اجلماعة هش مما املعايري اخلاصة بالتسيري والقيم اال

   )2(.عنيفة تيسهل ظهور سلوكيا
  .يكون وليد للظروف االجتماعية دوركهاميوالنتيجة أن العنف عند 

ويرى العديد من الباحثون يف علم االجتماع أن للعنف عالقة ترابطية مع التغـيري  
للعصرنة مصحوب  احملتومق و والعصرنة، فالعنف عند هؤالء ماهو إال اإلنتاج املشت

                                                
1. Site. http://www.serpsy.org/piste_recherche/violence/nelly.html. 
2 .Site. http://www.serpsy.org/piste_recherche/violence/nelly.html. 

http://www.serpsy.org/piste_recherche/violence/nelly.html
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بالشعور بالتحصر الذي ميتلك اإلنسان أمام عامله الذي أفتقده، كالتوازن العـائلي  
فالعنف بالنسبة هلـم إذن  ... العيش يف كنف العشرية واجلماعات التقليدية وغريها

   )1(.يعترب اهلدية املسمومة للتمدن الوحشي
أن الـتغريات االجتماعيـة    SP.HAMTINGTON هانتنتنغ -كما الحظ أيضا 

السريعة للمجتمعات تساعـد على عدم اإلدماج االجتماعي لألفـراد وبالتـايل   
وعموما فإن كل مرحلة من مراحل التاريخ اإلنساين، جتـد   )2(ظهــور العنف

يكفي حاجاتـه ممـا    هاإلنسان يف حبث دائم لتحقيق املزيد حىت إذا كان ما ميتلك
  . عواقبه  فوال يعر فيه مجيعله يف سباق ال يتحك

  المقاربة التحليليــةالمقاربة التحليليــة/ / 3.103.10
إن مصطلح العدوانية خلق العديد من التداخل والتشابك فهو يفتح جمال للتساؤل 

  حول األصل الفطري للعنف، باعتباره مكونة خاصة باإلنسان فبالنسبة لـ
LE LAROUSSE )1970 (   يتعلق األمر بصفات عدوانية لشـخص حليـوان أو

أن العدوانية هـي  " واحملللني النفسانيني من املختصني دا أعترب العديلشيء أخر، لذ
   )3("أوما يسمى بالعنف العنيفة،  تعليها بالسلوكيا قما يطل

هلذا يرى أصحاب هذه النظرية أن غريزة املوت عند اإلنسان تعرب عـن مفهـوم   
ية والرغبة يف ونزعة الكراهية وهي موجودة يف األنا الدنيا اليت ختضع للناحية الغريز

االستجابة دون مراعاة ألذات إال حتت ضغط األنا األعلى وعندما ال جتـد هـذه   
  FREUD  فرويـدفقد أعترب  )4("اإلنسان ىالرتعة الطريق للتعبري يسيطر العنف عل

عبارة عن استعداد غريزي أساسي خاص باإلنسـان   فأن الرتوع للعدوان أو العن
    )5(. يف تفكريه هذاوما ميز فرويد أنه مر مبرحلتني

                                                
 1 . ( A). Touati, IBID, P42 .   

    2. Site. http://www.serpsy.org/piste_recherche/violence/nelly.html.  
3. (M).Christen et Autres, IBID, P30.  .  

  .125، ص 2004، جامعة قسنطینة، مجلة قسم علم النفس وعلوم التربیة، ات في علم النفس االجتماعيموضوع.  4
  5   . (M).Maugin,in les baobabs et l'éléphant "les violences familiales",édition  
     Paidos , Marseille, 1997, PP81- 82. 

http://www.serpsy.org/piste_recherche/violence/nelly.html
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  :املرحلة األوىل -
أعترب فرويد العدوانية كمصري ممكن للرغبة اليت تبحث عن اإلشـباع   1919قبل  

) -التـدمري  -اليت دف إىل اية البشرية( حيث ميز فرويد بني الرغبات اجلنسية 
  ).اليت دف إىل احلفاظ على احلياة( ورغبات األنا 

  :املرحلة الثانية -
 Erosجبانب غريزة احليـاة  ) thanatos(حتدث فرويد عن غريزة املوت  1920بعد 

عندمـا تتوحد مع الرغبات اجلنسـية األساسـية   ) صادية(متمثلة يف ميول مدمرة 
فبالنسـبة   )1(للعدوانيــة اليت تنمـو حىت تصبح مستقلـة وتأخذ دور أساسي

  .هلذين الغريزتني ةدائما الظواهر احلياتية مرتبطة بتطابق أو معارض دلفرو ي

ترى أن اجلزء  M.KLEIN -ميالين كالين-وكاستمرار لألفكار اليت قدمها فرويد 
املستدخل من غريزة املوت حيدث قلق كامن لدى الطفل الذي يضاف إىل القلـق  
الناتج عن إسقاط غرائز عدوانية حنو اخلارج، هذا القلق الذي يولد آليات دفاعيـة  

) تـدمري  تعلى شكل هوا ما( واالنا األعلى األبوي عدائية تتحول ضد املوضوع 
العنيفة، هـذه   تيف املقابل، هذه الرتوات العدائية تولد القلق الذي يدعم السلوكيا

اليت تعترب كشاهد على عدم القدرة للطفل على )  العنيفة تأي السلوكيا(األخرية 
  )2(.املدمرة تجتاوز كحل جيد هلذه املرحلة وترويض للهوا ما

ترى أن عند الطفل توازي أو تداخل  ANNA.FREUD -أنا فرويد -نسبة لـبال
الـرتوات العدوانيـة    لهلذين الغريزتني، فالرتوات اجلنسية تأخذ قوا من خـال 

وبفضل هذا الرتوات اجلنسية تصل إىل هدفها وبالتايل القوى العدوانية حرمت من 
  )3(حنو التحطيم واملوت هالتوجبدال من ) اجلنس(نتائجها املدمرة وتوجه حنو احلياة 

                                                
1  . Site. http://www.serpsy.org/piste_recherche/violence/nelly.html. 
2  .  Site. http://www.serpsy.org/piste_recherche/violence/nelly.html. 

      3  . (P).Daco,les prodigieuses victoires de la psychologie, édition Marabout, Belgique,1973, P84 . 

http://www.serpsy.org/piste_recherche/violence/nelly.html
http://www.serpsy.org/piste_recherche/violence/nelly.html
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حيـرك   متخيـل، إذن حسب النظرية التحليلية عبارة عن غريزة أو مبـدأ   فالعنف
األفعال واالنفعاالت، وقد تكون العدوانية ضـمن احليـل الدفاعيـة     نسلسلة م
وال يعترف به، ويكون مسؤول كبقية احليـل   هوال يعيال يدركه الفرد  الالشعورية

  ) 1(.اإلنسان عنداألخرى 

  المقاربة االقتصاديةالمقاربة االقتصادية..1100..44
العنيفة لدى  تيؤكد علماء االقتصاد على أن ما يكمن وراء بروز السلوكيا      

األفراد، هو العامل االقتصادي حيث يعتربونه جوهري ومركزي يف حدوث ذلك 
وقد تصل أحيانا إىل حد القيام بردود أفعال وثورات نتيجة للشـعور باالحتيـاج   

فر أدىن حد من الضروريات املادية اليت تكفـل العـيش املقبـول    والفقر وعدم تو
  .واملقنع لدى األفراد

وانعدام العدالة  ةمساوالالإن انتشار ظاهرة البطالة داخل اتمع مع شعور الفرد با
يف تكافؤ وتساوي الفرص بني أعضاء الشعب الواحد للمجتمع الواحـد يولـد   

طلح عليه يف الوقت احلايل مبفهوم احلقرة عندهم الشعور باإلحباط والظلم وما أص
  .يدفعهم بطريقة أو بأخرى إىل ممارسة العنف اكل هذ

حياتنا اليوميـة   حفالعديد من الباحثني يرون أن ظواهر العنف اليت تبدو على مسر
يعود إىل سوء األحوال االقتصادية اليت تؤدي إىل إصابة بعض األفراد باليأس ممـا  

حد ذاته   االنتقـام من اتمع كرد فعل للفقر، والفقر يفيولد لديهم الرغبـة يف
هذا الفقــر مـن   بليس هو الدافع الوحيد لالجتاه حنو العنف ولكن ما يصاح

ـ  -وضغوط نفسية تـؤثر علـى األفـراد، وكمـا كتـب       تصرا عا  ورو س
ROUSSEAU 2(.أن الفقر يعترب أهم اجلرائم الكبرية(  

                                                
  .156ص، 1997بريوت، معية،دار الراتب اجلا ،مسيكولوجية ار  عبد الرمحان العيسوي، . 1
 .72محمود الجوھري وآخرون، مرجع سابق، ص.  2
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اإلقتصادين مرتبط بالظروف االقتصـادية ومـا   فالسلوك العنيف إذن عند مجهرة 
إال حتصيل حاصل هلذه الظروف ورد فعل النعـدام العدالـة االجتماعيـة     فلعن

  .والالتوازن يف توزيع الفرص
وهناك العديد من الدراسات أوضحت عالقة العامل االقتصادي ودوره يف بـروز  

  :ظاهرة العنف أذكر منها
قة بني اخنفاض املستوى االقتصادي لألسـرة  تلك الدراسة اليت أظهرت وجود عال

  .واحتمالية العنف عند األبناء
يسـبب منـو عالقـات     KHOHAN كوهان-إن البناء االقتصادي كما وضحه 

اجتماعية معينة، مما ينتج عنه تنظيمات طبقية خاصة، ففي كل جمتمع هناك طبقـة  
  .حاكمة مستغلة تفرض سلطتها وأخرى حمكومة مستغلة خاضعة

) MICHAEL JORAM  )1993  مميشال جـو را -فس السياق أوضـح ويف ن
يـؤدي إىل ازديــاد   ) املنتجة(أن استخدام الضغط والسيطرة يف يد القوة الظاملة 

  )1(النشاط االقتصادي هلذه الفئة مما يولد العنف عند الفئات احملرومة اقتصاديا
فرص وجماالت العمل من ضيق  اوبالتايل تصاعد حدة األزمة االقتصادية وما يتبعه

املتاحة أمام الشباب املتعلم وغري املتعلم وارتفاع تكاليف احلياة مع عـدم وجـود   
ضمانات مستقبلية كافية كل هذا يولد لديهم الشعور باإلحباط وعـدم اآلمـان   
والقلق والتوتر الدائم ومن مث زيادة ممارستهم ألعمال العنف املضاد أو املوجه حنـو  

  .السلطة
لإلحباط االقتصادي أما عن ممارسي العنف فهم مجاعة  ةح العنف كنتيجوذا يصب

  .العنف إلرضاء هذه الدوافع اليت صدها اتمع ةأحبطت دوافعهم فلجوا للممارس
يف دراستها عن العنـف اجلمـاعي أن   ) 1977( عزة حجازيوقد أوضحت ذلك 

حل اجلماعـة  يهدد مصا) معنوي–مادي (العنف يتضمن رد فعل عدواين جتاه واقع 
                                                

  .91 – 81حممد خضر عبد املختار، مرجع سابق،  ص ص . 1
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اجلماعة أنه يهددها فهو تعبري عن رفض لواقع حمبط باستخدام اإليـذاء   رأو تتصو
   .البدين أو التدمري والتخريب

  ))11((  المقاربة السياسيةالمقاربة السياسية/ / 5.105.10
حياول العامل السياسي أن يقدم تفسريا لظاهرة العنـف بـالعودة للمنظـورات    

ات اليت تتصل بالظـاهرة مـن   السياسية املرتبطة ذه الظاهرة، سواء تلك املنظور
داخلها، أو من خارجها، وطرح ملسألة العنف السياسي هو طرح ملسـألة السـلة   
بصورة جذرية، ومن النظريات املطروحة يف هذا اال وأكثرها تداوال يف اـال  

 :السياسي مايلي
    ةةإال يف اتمعات غري الدميقراطيإال يف اتمعات غري الدميقراطي  ررنظرية العنف ال يظهنظرية العنف ال يظه  --أأ

احلريـات العامـة    محبكم القانون والدستور وال حتتر ميت ال تلتزمبعىن أن الدول ال
  .تكون عرضة للعنف، فالعنف عندهم يتالزم مع عدم وجود الدميقراطية

    نظرية عنف اجلماعات نتيجة عنف احلكوماتنظرية عنف اجلماعات نتيجة عنف احلكومات  --بب
فحسب هذه النظرية العنف ليس فعال أوليا وإمنا هو نتيجة رد فعل لعنف احلكومة 

ت تنشأ على صورة احلكومات، فتاريخ اإلنسان يتطابق مـع  هلذا يقال أن اجلماعا
ففي أي جمتمع جند أن من بني الوسائل اليت تسـتخدمها  ) 2( تاريخ السلطة العنيفة

  ).مبعىن عنف مقابل عنف( السلطة هو العنف 
  العنف كوسيلة فعالة للتعبري السياسيالعنف كوسيلة فعالة للتعبري السياسي  --جج

باعتباره وسـيلة  يرى أصحاب هذه النظرية أن العنف يظهر عند بعض اجلماعات 
فعالة يف التغيري السياسي ويف الوصول للسلطة، أو هي الوسيلة األخرية عند البعض 

  .بعدما تستنفذ مجيع الوسائل يف عملية الصراع السياسي

                                                
1 . Site. http://www.almilade.org/page/text.php ?nid. 

ة األس  تاذ فلی  ب برن  و، أالن بی  رو، رم  ون ب  الن، ف  ي المجتم  ع والعن  ف ترجم  ة األب إلی  اس زح  الوي، مراجع     . 2
  .37، ص1975أنطوان مقدسي، منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي بدمشق، 

  

http://www.almilade.org/page/text.php
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  المقاربة البيولوجيةالمقاربة البيولوجية/ / 6.106.10
يرى أصحاب هذا االجتاه أن هناك عوامل بيولوجية تكمن وراء السلوك العنيف   

املتمثلــة يف نـاقالت الوراثــة أو     ةول بالعوامل الو راثيكالقـ دلدى األفرا
، ويرجعون ذلك إىل اختالفات يف جهازهم العصيب معتمـدين يف ذلـك   تاجلينا

  . CEZARE LOMBROZO  ملربوزور سيزاعلى نظرية الطبيب اإليطايل 
قبل ألن يصبح طبيب شـرعي سـنة    ملربوزوسيزار  19يف الربع األخري من القرن 

بعد إن فحـص جمموعـة   " ارم بالوالدة"ح يف فرض نظريته الشهرية جن) 1876(
كبرية من ارمني من خمتلف األعمار من خالل الصفات املورفولوجيـة لشـكل   

  )1(.اجلمجمة
حتول االهتمام إىل الكروموزومات واملورثات باعتبارهـا  ) 20(يف القرن العشرين 
  .العنيفة تمصدر للسلوكيا

دأ احلديث عن كروموزوم اجلرمية وذلـك بـالتركيز علـى    ب) 1965(ابتداء من 
هذا األخري الذي يفسر على أنه نـوع مـن االخـتالل يف    ) XYY(كروموزوم 

مرتبطان باجلنس  XXمن نوع  مكروموزومات الذكورة، فاألنثى لديها كروموزو
أنتجـت   XYYلكن ظهور الثالثية  YXبينما عند الرجل جندها تتكون من الثنائية 

ي القائلني ذه النظرية رجل فوق العادي مربمج جينيا للقيام بـالعنف  حسب رأ
  )2(.ولديه استعداد للجرمية

ــنة   ــد س ــت وبالتحدي ــس الوق ــر ) 1966(يف نف ــورنز-نش ــونراد ل  ك
KONRAD.LORENZ  حتدث فيه عن "ذلك الذي يدعى شر" كتابه املعنون حتت

ة، فقد أعترب العدوانية كغريزة وراثة فاسدة غري الئق ةكمية هائلة من العدوانية نتيج
خاصة بالعلم احليواين الذي يكون اإلنسان جزء منه، غريزة مشابه لتلك الغريـزة  

                                                
1. ( A). Touati, IBID, P56 . 
2  .  ( A). Touati, IBID, P56 .  
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 ععند احليوان، فالعدوانية إذن عنده سلوك فطري، عبارة عن غريزة طبيعية ال ختض
  )1(.للمراقبــة وهدفهــا احلفاظ على النوع والتواجــد

لعنف أصول بيولوجية على أساس مالحظـة أنـواع   وقد بىن لورنز افتراضه بأن ل
حيث أوضح أن غريزة العدوان هذه وجـدت  يف الواقـع   ، عديدة من احليوانات

  )2(.خلدمة ثالثة أشياء أساسية

  تقسيم اململكة أو املقاطعة -
 الدفاع عن الذرية -               

  .انتقاء األفضل واألقوى -
درنا وظيفته وفائدته للبقاء يف عامل احليوان فهـو  العنف شرا إذا ق) لورنز(وال يعترب 

يضمن البقاء لألصلح كما أنه يساهم يف توزيع األفراد على املساحات املتاحـة يف  
  .البيئة

نظرية أخرى أوضحت أن اجلسم يستجيب ملثريات  تدائما يف نفس اإلطار ظهر
تشكل عـدوان   STRESSORSالوسط الذي ينمو فيه، عوامل ضاغطة تسمى 

اجلسم الذي جيب إن يرد مثل اإلصابات اجلرثومية تشكل وضعيات ضـاغطة   ضد
  .توحي يف املقابل بإثارة العدوانية

املختصني حددوا بعض مناطق يف الدماغ تساعد على إنتاج السلوك العنيف مثل  
hypothalamus .  

حول االستثارة الكهربائية للمناطق الدماغيـة   DELGADO دلقادو -إن أعمال 
باكتشاف مراكز مفجرة ومثبطة للعدوانية، حيث تبني لـه أن اسـتثارة    مسحت

hypothalamus أي  جينتج أزمات من العدوان بينما استثارة مناطق أخرى ال تنت
  )3(.شيء

                                                
1. (M).Christen et Autres, IBID, P30. 
2  .  (M). Maugin, IBID, P79. 
3. Site. http://www.serpsy.org/piste_recherche/violence/nelly.html. 

http://www.serpsy.org/piste_recherche/violence/nelly.html
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عن هويتنا البيولوجية لكن الميكن أن تثبت أن العنف حتمية مرتبطـة   لرغم ما قي
  .جيةبالطبيعة اإلنسانية هلويتنا ووظيفتنا البيولو

  المقاربة األنثروبولوجيةالمقاربة األنثروبولوجية1100..77//
) 1(إن األنثروبولوجيا تعلمنا أن العنف واقعة ثابتة من خالل التاريـخ والثقافـات

فاألنثروبولوجيون عندما يقدمون العنف كشيء طبيعي، جوهري خاص باإلنسان 
فإم يشبهونه بعامل احليوان فهم بذلك يثقلون وزن اخلصائص احملتومـة للعنـف   

من فترة  HUMANISATIONا على سرد وذكر الفترة الطويلة لألنسنة بإجبارن
 أين كان اإلنسان يواجه احليوانات املتوحشة ليليب حاجاته األوليـة ، وصـوال إىل  

) 2(مرحلة آكلي حلوم البشـر –مرحلة مهينه تعترب أحقر مرتبة وصلت هلا البشرية 

إىل وحشـي   فتحول بذلك عنف اإلنسان من مطلب أساسي للعيش والتواجـد 
اإلنسـان بوحشـية     كحيوانية بشعة حبجة القداسة والطهر الديين، فتميز بـذل 

  .االنفعاالت على حساب العقل وملدة طويلة 
 عجمهول والـدفا  وإن احلاجات األساسية النفسية للتواجد والتصدي ضد كل ما ه

عن اإلقليم أو اململكة، خاصية مشتركة بني اإلنسـان واحليـوان وتعــد مـن     
وليات، فاحليوان يقاتل من هم من سالالته حلماية مقاطعته ولتوفري املآكل بينمـا  األ

اإلنسان إضافة إىل ذلك فهو يبحث عن القيمة املعنوية املرتبطة بالتميز والتفـوق،  
أن اإلنسان خيتلف عن احليوان حبقيقة   ERIC.FROMM)1975( أريك فرومويرى 

الذي يقتل أمثاله دون سـبب   تة الثديياأنه قاتل، واإلنسان هو الوحيد من فصيل
 )3(.واضح مع الشعور باالرتياح

أن الفـــرد كـإرادة     ERIC.WEIL إريك ويــل وقد أضاف الفيلسوف 
لإلثبات والتواجـد ملموسـة فهو بالضــرورة عنيف والعقالين ومهما كان 

                                                
1. ( A). Touati, IBID, P01 .  
2. ( A). Touati, IBID, P42 .  

 .105ریكان إبراھیم، مرجع سابق، ص.  3
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   sociabilitéاملنطلق يف التحليل واملنطق فإنه يظهر أن اإلنسـان واالجتماعيـة  
مثلها مثل احلقيقة، حتمل بداخلها مغالطات، فاإلثبات الفـردي ككـائن مفكـر    
مستقل يستلزم كرد فعل، شكل من العنف مبين على القوة وبذلك ميكن أن تعترب 
العنف كرد فعل حلالة االجتماعية عند كائن مفكر يف إطار تناقضـات شـعوره   

  ) 1(.املزدوج كفرد وككائن اجتماعي

لنظريات املفسرة للسلوك العنيف واليت وردت يف التراث العلمـي  ومهما تعددت ا
فإنه الميكن تبين نظرية واحدة لتفسري كافة جوانب ظاهرة العنف، سواء كانـت  

االجتماعية اليت ترجعـه خلطـأ يف    ةالنظرية النفسية اليت ترجعه إلحباط أو النظري
وجـود غريـزة املـوت     التنشئة االجتماعية أو املدرسة التحليلية اليت حتدثت عن

والتخريب والتدمري، فإن األنسب األخذ بالنظرية املتكاملة متعـددة العوامـل  يف   
تفسري هذه الظاهرة واليت دف إىل تسليط الضوء على تداخل وتشابك العوامـل  

  . الفطرية منها واملكتسبة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
1. ( A). Touati, IBID, P25 .  
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  الخالصة

ـ  من خالل كل ما ورد يف هذا الفصل حول ظاهرة العنف،     ةكظـاهرة متداخل
، متنوعة الـدوافع وأسـباب، ومسـتويات    لومتشابكة، متعدد الصور واألشكا

املمارسة، خمتلف االجتاهات، والتصنيفات، كل هذا جيعلنا ندرك بأن العنف ظاهرة 
هلا جذور وأبعاد تارخيية، فلسفية، أنثروبولوجية، نفسـية، اقتصـادية وسياسـية،    

كن أن نعزله عن هذه املكونات كلـها، فمحاولـة   واجتماعية وثقافية لذا فإنه المي
  .فهم وتقدمي تعريف حمدد للعنف يتوقف حسب اإلطار الذي ينتمي إليه

فتناولنا ملوضوع العنف يتوقف على القيم ومعايري اتمع أو اجلماعـة ويف خـالل   
فكرة مشحونة بقيم إجيابيـة وأخـرى سـلبية يف     هفترة معينة، فالعنف يتميز بكون

ع وضعيات ميكن أن نعتربها عادية، أو قانونية، هذه املعايري ميكن أن تكون عالقة م
  . مؤسساتية، قضائية، ثقافية، وحىت شخصية

وعندما حناول تقدمي طاهرة العنف فمن الصعب عدم الربط بني الوقائع واألحداث 
والطريقة اليت تناول ا، لذا فلقد اختلفت اآلراء يف حتديد ما املقصـود بـالعنف   

وأخر حسـب   تمنها فهناك من يفسره حسب الغايا هباختالف الزاوية املنظور إلي
  :كان هذا اإلطار جند أن العنف يتمثل يفاألهداف النهائية، ومهما 

  .أنه املساس بسالمة اإلنسان اجلسدية واملعنوية -
 .يقوم على إرادة بشرية والعنف مصدره إنساين فه -
جيابية اليت دف لتحقيق العدالـة  أنه جيب أن منيز بني صيغيت العنف اإل -

عن احلق املشروع وبني الصيغة السلبية اليت ـدف إىل   عواألمن والدفا
 .إحلاق الضرر واألذى باآلخرين

كما تعترب ظاهرة العنف كحصيلة تفاعل بني احلالة االجتماعية والنفسية  -
  .للفرد وما حييط ا من العامل اخلارجي ومؤثراته وضغوطاته املختلفة
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  الزواج وبناء األسرة
بق مفهوم العنف بكافة عوامله و بعض مـن أشـكاله   تناولنا يف الفصل السا

ومقارباته النظرية، لنترك هذا اال جانبا لكي نتحدث عن بناء األسرة وعالقة 
  .الزواج قبل أن منر إىل الفصل الثالث املتعلق بالعنف داخل األسرة

تعترب األسرة مصدر السعادة الزوجية، فهي تشجع وتنمي العالقات بني األفراد  
ين يكونوا، فتساعد على توفري اإلستقرار العاطفي زائد اإلحساس باألمان الذ

واالنتماء، وهي إحدى الدعائم األساسية اليت يبىن علـى أساسـها اتمـع    
اإلنساين، كما ميكن أن تكون هذه األسرة مصدر للقلق والتوتر وإلحباطـات  

رابطية الميكـن  الكثري من املشاكل، واألسرة ككيان وكوحدة ت بخمتلفة وجتل
  .هلا أن تتبلور إال من خالل رابطة مقدسة تسمى الزواج

إن الزواج من الناحية البيولوجية واالجتماعية هو معاشرة جنسية بني طـرفني  
أسرية وتربوية تتوالها العائلة اجلديـدة   تتتبعها مسؤوليا) الرجل واملرأة( مها

أي أنه أسـاس   )1(بالعائلةوتكون مهيأة للقيام ا وتنفيذها، فالزواج متأصل 
  . نشوءها وتكوينها

أما املضمون االجتماعي للزواج فيتعلق باملوافقة االجتماعية اليت تكون علـى  
شكل عقد شرعي توقعه األطراف املعنية اليت تدخل يف إطار الزواج، ومـن  
مميزات عقد الزواج أنه يبىن على االستمرارية والدميومة ويسميه البعض بعقد 

  .أو العمراحلياة 

لذا ستحاول يف هذا الفصل التطرق إىل عملية الزواج وكيف تنشأ األسـرة  
والدعائم الصحيحة اليت تساعد على متاسكها وإستمراريتها قبل الـدخول يف  

                                                
 .16-15، ص ص1985، دار الطباعة والنشر، بیروت، 2إحسان محمد حسن، العائلة والقرابة والزواج، ط. 1
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املشاكل األسرية واملتمثلة خاصة يف العنف املمارس يف نطاقهـا وبـاألخص   
  .العنف الزوجي

  الــزواجالــزواج..11
بني الرجل واملرأة، يهدف إىل خلق جو من السكينة يعترب الزواج رباط مقدس 

  .والطمأنينة واملودة والرمحة، وهو سنة من سنن اهللا يف خلقه
  التعريف اللغوي للزواجالتعريف اللغوي للزواج  --1.11.1

يف معاجم اللغة العربية يأيت لفظ الزواج مبعىن اإلقتران، واإلازدواج واالرتبـاط  
، وتزاوج القـوم  واإلختالط، ويقول العرب زوج الشيء بالشيء أي قرنه به

   )1(.وازدوجوا  أي تزوج بعضهم البعض

لقد شاع إستعمال لفظ الزواج يف اقتران الرجل باملرأة على وجه اخلصـوص  
منه إال ذلك املعىن بعد ما  مدف تكوين أسرة، حىت أصبح عند ذكره ال يفه

  .كان يستعمل يف كل إقتران سواء بني الرجل واملرأة أو بني غريمها
يعرب الزواج عن إحتاد شرعي بـني    le grand larousseس وحسب قامو

فهو تعبري عن وضعية عالقـة متبادلـة بـني     )2(رجل وامرأة قصد بناء مأوى
  .شخصني متزوجني

  التعريف االصطالحي للزواجالتعريف االصطالحي للزواج  --2.12.1
  من جانب الشريعة اإلسالميةمن جانب الشريعة اإلسالمية  --أأ

  :أستعمل العـرب لفـظ الزواج يف معاين ثالث
  .طـة اجلنسيةاملخال  -العقـد   -الضـم 

                                                
1  .  Dictionnaire, le Grand Larousse de la langue Francaise, Laibrairie Larousse, Paris, 
1979, P3238. 

، 1996، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت، 1حممد كمال الدين إمام، الزواج والطالق يف الفقه اإلسالمي، ط.  2
  .29ص
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وهو عقد يفيد حل العشرة بني الرجل واملرأة، ويفيد تعاوما، وحيــدد لكـل    
  )1(.منهمـا من حقوق وواجبات

  من جانب قانون األسرة اجلزائريمن جانب قانون األسرة اجلزائري  --بب
على أن    2005فيفري  27من قانون األسرة املعدل بتاريخ ) 4(تنص املادة الرابعة 

ة على الوجه الشرعي، من أهدافــه  الزواج هو عقد رضائي يتم بني رجل وامرأ
تكوين أسرة أساسها املودة والرمحة والتعاون وإحصان الزوجني واحملافظـة علـى   

  )2(.األنساب

    من الناحية االجتماعيةمن الناحية االجتماعية  --جج
الزواج هو ذلك النوع من العالقة املقدسة اليت تتم بني رجل وامرأة بشكل علـين  

، لكنه خيتلف من جمتمع ألخـر  لكي حيصل اإلعتراف االجتماعي والديين والرمسي
   )3( أو جوهره هبشكله ال بطبيعت

وهذا اإلختالف هو نتيجـة ثقافة اتمعات وضوابطها األخالقيـة ومراحلـها    
التطورية، وبذلك يعترب الزواج أرقي آلية اجتماعية شرعها اهللا عز وجـل ومثنـها   

  .اتمع
ة مقدسة بني الذكر واألنثـى  فالزواج إذن من الناحية االجتماعية عبارة عن رابط

النظـام االجتماعي بدونـه بإعتباره صورة حتميـة للمحافظـة   محبيث ال يقو
على النسل وإجناب األطفال وبقاء النـوع البشـري، مما يعطـي كال الزوجني 

  )4(.أحلى أمليهما وأمنيهما يف احلياة

  

  

                                                
  .17ء الفقه والقانون، دار الشهاب للطباعة، باتنة، صجرب حممود فضيالت، بناء األسرة املسلمة على ضو.  1

  .21، ص 2005، 15، العدد اجلريدة الرمسية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، 2 .
  .59، ص2000، دار الشروق للنشر والتوزيع، 1معن خليل عمر، علم االجتماع األسرة، الطبعة العربية.  3
  . 85، ص1991وجية، دار ومكتبة اهلالل، بريوت، مصطفى غالب، العالقات الز.  4
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  من الناحية النفسيةمن الناحية النفسية  --دد
ات صلـة شرعيـة بني الرجل واملــرأة  الزواج هو حياة نفسيـة اجتماعيـة ذ

حتقيقـا لإلشباع اجلنسي، وحفظ النوع يف جو من احملبة و السكينة و اإلسـتقرار  
فنجد بذلك الزواج يسعى إىل حتقيق التوازن الداخلي للفرد، سـواء   )1(و التكامل

املادي أو املعنوي، هو البحث عن االستقرار واآلمان للطرفني، هـو االسـتقاللية   
مل للمسؤولية بعيدا عن األسرة الكبرية، مبعىن خمتصر هو حتقيق للكيان وإثبات وحت

للوجود وإمتداد من أجل التواجد، لذا جند أن الزواج من الناحية النفسية يهـدف  
إىل إشباع جمموعة من احلاجات تلك املتعلقة باالنتماء، األمن، احلـب، األمهيـة   

  .القبول، واالستقرار
  مقاصد الزواجمقاصد الزواج. . 22
  :وتتمثل فيما يلي)2(لزواج ثالث مقاصد حددها الشرع ل

  : المقصد األول 1.2
  .ويتمثل يف حفظ النوع اإلنساين 

إن القصد من خلق اإلنسان أن يكون خليفة اهللا يف أرضه،كما قال تعاىل عن خلق 
  .والقصد من ذلك هو تعمري األرض )3()) إني جاعل في األرض خلیفة(( آدم 

وأودع لكل منهما ما جيعله مييـل   ينا أدم وأمنا حواء الزوجنيفقد جعل اهللا من أب
اإلزدواج كبقية املخلوقات وسن هلم طريقة تتفق ومرتلتهم بني سـائل   ملألخر ليت
  .املخلوقات

  :المقصد الثاني 2.2
  . ويتمثل يف السكن أو السكينة والراحة النفسية 

                                                
  .256، ص 1994، 1عبد احلميد حممد اهلامشي، املرشد يف علم النفس االجتماعي،ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط.  1
  .12-11جرب حممود فضيالت، مرجع سابق، ص ص.  2
  .30قرآن كرمي، سورة البقرة، اآلية رقم .  3
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أزواج ا لتس كنوا إلیھ ا وجع ل     من آیاتھ أن خلق لكم م ن أنفس كم   (( یقول اهللا عز وجل 
  )1())بینكم مودة ورحمة، إن في ذلك آلیات لقوم یتفكرون

  هذه اآلية تبني وبصراحـة غايـة مهمـة من غايات الزواج وهي استقرار احلياة
األنس، الراحة، االستقرار النفسي الـذي ينـتج عنـه األسـرة     : الزوجية، وتعين

  وسكون كل منهما لألخر، واملشاركة يفالسعيدة، فالراحة والتفاهم بني الزوجني 
الـبعض هـو    اعليها من حقوق وواجبات اجتاه بعضـيهم  باحلياة وكل ما يترت 

هدف الزواج، لكي يتمكنا من بناء مسـتقبليهما دون أن يـتحكم أحـدمها يف    
  )2()).ھن لباس لكم وأنتم لباس لھن ((األخر، حسب قول اهللا سبحانه وتعاىل

  : المقصد الثالث 
  .ل يف حتصني النفس من الوقوع يف احملرماتويتمث

باعتبار أن اجلنس أمر ضروري، ويعترب مقصد مهم من مقاصد الزواج، فيجب أن 
على حدود اهللا، حيث قـال   ييكون يف االجتاه السليم، ويف إطار احلالل وال تعد

م نكم الب اءة    اعس تط أی ا معش ر الش باب م ن     ( الرسول الكرمي صلى اهللا علية وسـلم  
تزوج، فإنھ أغض للبصر وأحص ن للف رج وم ن ل م یس تطیع فعلی ھ بالص وم فإن ھ ل ھ          فلی

  .فالزواج إذن هو املتنفس الطبيعي واملشروع لغريزة اجلنس )3()وجاء
  :ومن هنا تتضح لنا أهداف الزواج واليت ميكن أن نلخصها يف النقاط التالية

  .لتنظيم لعالقة شرعية بني اجلنسني يف حدود وضعها اهللا عز وج -
خلق جو من الراحة النفسية والسعادة الروحية بـني الـزوجني يف إطـار     -

التعايش املشترك والتعاون املتبادل الذي يسوده التعاون والتكامل بـني طـريف   
 .العالقة الزوجية

 .احلماية واحملافظة على األنساب واالعتناء بتربية اخللف الصاحل -

                                                
  .21ورة الروم، اآلية رقمقرآن كرمي، س.  1
  .187قرآن كرمي، سورة البقرة، اآلية رقم .  2
  . 58، ص1983، الدار اجلامعية للطباعة والنشر، بريوت، 4حممد مصطفى شليب، أحكام األسرة يف اإلسالم، ط.  3
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ب وتقوي التـرابط بـني   بناء أسرة جديدة تنمي عالقات املصاهرة والنس -
 .األرحام

  .ومن هنا تنشأ العالقة الزوجية املتكاملة اليت تعترب حاضنة الزواج
  ))11((دوافع الزواجدوافع الزواج. . 33

  :للزواج جمموعة من الدوافع يسعى اإلنسان إىل حتقيقها من خالله و هي 
  :و تتمثل يف: ةدوافع نفسية طبيعي -أ

  .إشباع الغريزة اجلنسية مبا فيه من عطف ومودة -
 .االجنذاب إىل الطرف األخر بتبادل املشاعر -
  .الشعور بالراحة النفسية و احلسية -

  :و تتمثل يف:  الدوافع االجتماعية -ب
  .االستقرار و بناء األسرة وضمان مستقبل أسري -
 .االندماج والشعور باإلنتماء االجتماعي -
  .تكوين روابط وصالت اجتماعية -

  : ل يفوتتمث: الدوافع النفسية االجتماعية -ج
األمن النفسي االجتماعي مع عدم الشعور بالعزلـة و القضـاء    -

  .على الفراغ
تكـوين عالقـات اجتماعيـة    (والنفسية  ةالطمأنينة االجتماعي -

  .مبعىن قبول وتقبل اآلخرين و تبادل اإلحساس باحلب) عاطفية
   :وتتمثل يف مايلي:  الدوافع االقتصادية -د

 .تظام اقتصادي أسرياحلصول على عمل دائم وانسجام و إن -
  .االستقالل املادي و التحرر من تبعية األسرة -

                                                
  .15، ص1996عبد الرمحان الوايف، يف سيكولوجية الزواج، دار هومة للطباعة والنشر، اجلزائر، .  1
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  :   الدوافع الدينية -هـ 
  .تطبيق الشريعة اليت سنها اهللا خللقه-
  .طهارة النفس و عفتها -

  العالقة الزوجيةالعالقة الزوجية..44
فمن خالل هذه اآلية الكرمية  )1( ))ھن لب اس لك ن وان تم لب اس لھ ن     (( قال اهللا تعالى 
ز وجل شبه العالقة القائمة بني الزوجني باللباس، ألن كـل منـهما   جند أن اهللا ع

يستر األخر، فحاجة كل منهما لألخر كحاجة امللبس فكمـا أن امللـبس يسـتر    
  معايب اجلسم والتجمل والزينة، فكذلك كل من الزوجني حيتاج لألخر كي حيفظ

ن العالقـة  فمن هنا نتبني أ  )2(عليه شرفه ويصون عرضه ويوفر له راحته وصحته
القائمة بني الزوجني ليست جمرد عالقة حسية بني ذكر وأنثى بل هي عالقة أمسى 
وأرقى دف إىل إقامة حياة مشتركة على أساس من املشاعر اإلنسانية الراقية اليت 
تضمن إجياد األسرة السعيدة، فهي عالقة سكن تستريح فيها النفوس وتتصل ـا  

 عز وجل أن خلق للرجل زوجة من جنسه ليسكن املودة والرمحة، ومن آيات اهللا
إليها، ذلك السكون النفسي الذي يعترب تعبريا عن شعور الشوق واحلب والرغبـة  

املـودة   تالذي يشعر به كل منهما حنو األخر، وتبقي تلك العالقة الزوجية ما بقي
 واالحترام املتبادل بني الطرفني ألن كل منهما يكمل األخر وما يترتب عن كـل 

  .منهما من حقوق وواجبات
  الحقوق المشتركة بين الزوجينالحقوق المشتركة بين الزوجين. . 55

  ))33((::حسب قانون األسرة اجلزائريحسب قانون األسرة اجلزائري1.51.5

                                                
  .187سورة البقرة، اآلية رقم  .1
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فإنـه يتوجـب    2005فيفري  27من قانون األسرة املعدل يف  36حسب املادة 
  :على الزوجني مايلي

  .احملافظة على الروابط الزوجية وواجبات احلياة املشتركة -
 .ترام واملودة والرمحةاملعاشرة باملعروف، وتبادل االح -
  .التعاون على مصلحة األسرة ورعاية األوالد وحسن تربيتهم -
  .التشاور يف تسيري شؤون األسرة وتباعد الوالدات -
 .حسن معاملة لكل منهما ألبوي األخر وأقاربه واحترامهم وزيارام -
 .احملافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين واألقربني باحلسىن -
 .كل منهما لوالديه وأقاربه وإستضافتهم باملعروف زيارة -
  ::اإلسالميةاإلسالمية  ةةحسب الشريعحسب الشريع  2.52.5

شرعي بني طرفني مها الزوج والزوجة، ومن بني أهدافه إجناب  دمادام الزواج عق
األوالد والعيش يف كنف األسرة، فإن هذا يـؤدي إىل خلـق وإنشـاء حقـوق     

ا والتعامل على أساسـها  وواجبات متبادلة على كل من الزوج والزوجة التقيد 
  :وأهم هذه الواجبات املشتركة مايلي

مبعىن أنه حيل لكال الزوجني أن يتمتع أحـدمها  : حق االستمتاع باألخر -أ
باألخر يف احلدود اليت رمسها الشرع، وهو أمر تـدعو إليـه الفطـرة والطبيعـة     

  .أن ينفرد باالستمتاع دون األخر افال جيوز ألحد مه )1(البشرية
 عل یھن  و لھن مثل الذي علیھن بالمعروف، وللرجال((...ث قال سبحانه و تعاىلحي

  )2(...)درجة
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  .احملافظة على الروابط املشتركة بني الزوجني -ب
جيب على الزوج و الزوجة أن حيترم كل منهما األخر، وأن يعمل بقـدراإلمكان  

 )1(ها و املعنويـة على إسعاد زوجه وعلى راحته بكل الوسائل املمكنـة املادية من
وهو كل ما من شأنه أن يؤدي إىل قيام العالقـة الزوجيـة واسـتمرارها يف ود    

  .واحترام
  .التعاون على مصلحة األسرة وحسن املعاشرة -ج

إن كل من الزوجني مطالب حبسن العشرة، وحسن املخاطبة واحلـوار، احتـرام   
ـ الرأي األخر والتسامح والتعاون على اخلري ورفع األذى وا  بلبعد عن كل ما جيل

  .الفرقة والرتاع
  :حرمة املصاهرة -د

  .هحيرم على الزوجني أصول األخر وفروع

  :حق التوارث بني الزوجني -هـ
  يثبت التوارث بني الرجل و املرأة أي الزوجني مبجرد إمتام العقد، فإذا مات

  )2(.أحدمها ورثه بعد إمتام العقد ورثه األخر ولومل يتم الدخول
  الزوجةالزوجةحقوق حقوق . . 66
  :وميكن وصفها يف حقوق مادية وأخرى معنوية وهي التايل   

  :احلقوق املادية./1.6
الصداق الذي خصصه اهللا عـز   ووتتمثل يف حق الزوجة الشرعي يف املهر أ -

 .وجل هلا فال حيق ألحد التصرف فيه سواء زوجها أو والدها
رثتـه حرية تصرف الزوجة يف ماهلـا ، ســواء كان هذا املـال إرث و -

  .أونتيجة ممارستها ملهنة أو وظيفة فال جيوز لزوجها التصرف فيــه إال بإذـا
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حقها يف النفقة والذي يتمثل يف توفري الزوج للزوجة الطعام والكســـوة      -
حسب مقدرة الزوج املاديـة لقولــه     هواملسكن الذي يتوفر فيه كل ما حتتاج

  )1()ون وأكسوھن مما تكتسونأطعموھن مما تأكل( صلى اهللا عليه وسلم 
 )2( )ولھن علیكم رزقھن وكسوتھن بالمعروف(يف حجة الوداع ) ص(وقال أيضا  

  احلقوق املعنوية/2.6
  :ونقصد ا الواجبات العالئقية اليت تلزم الزوج إجتاه زوجته وتتمثل يف 

ويقصـد ـا    )3())وعاشروهن بـاملعروف ((حسن املعاشرة لقوله تعاىل  -
ة ومواساا بالكلمة الطيبة اليت تدخل السـرور علـى قلبـها    مالطفة الزوج

وإظهار احملبة والتقدير هلا واحملافظة علـى كرامتـها وكربيائهـا ويصـوا     
يقلل من شأا  ووحيسسها بقيمتها عنده وال يؤذيها كأن يشتمها أو يهينها أ

 .واحترامها 
 .السماح هلا بزيارة أهلها وإستضافام باملعروف -

 القسمة بني أكثر من زوجة يف حالة تعدد الزوجات لقوله تعـاىل  العدل يف -
ول  و حرص  تم، ف  ال تمیل  وا ك  ل المی  ل   ءنس  االول  ن تس  تطیعوا أن تع  دلوا ب  ین  ((

  )4()).فتذروھا كالمعلقة وأن تصلحوا وتتقوا فإن اهللا غفورا رحیما
    الزوجالزوج  حقوقحقوق..77

مي يسـاعدنا  إن الرجوع إىل الشريعة اإلسالمية وخاصة نصوص القـرآن الكـر  
يف سـورة   بسهولة على معرفة حقوق الزوج ففي حقوق الزوج قال اهللا تعـاىل 

ــاء  والالت  ي تخ  افون نش  وزھن فعظ  وھن، وأھج  رھن ف  ي المض  اجع      ... ((النس
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ولـو   )1())وأضربھن، فإن أطعنكم فال تبغوا عل یھن س بیال إن اهللا ك ان علی ا كبی را     
ق الزوج تـتلخص يف نقطـتني   حولنا تفسري هذه اآلية الكرمية لوجدنا أن حقو

  :أساسيتني باإلضافة إىل نقاط أخرى مها
 .حق الطاعة و القرار يف البيت -
  .حق التأديب -

  حق الطاعة والقرار في البيتحق الطاعة والقرار في البيت--أأ
يف طاعة الزوجة لزوجها أحاديث كثرية شاملة غطـت  ) ص(ذكر الرسول الكرمي 

  :ينهامجيع اجلوانب احلياتية اليت تربط الزوج بزوجته نذكر من ب
  ليا رسو: روى أن إمرأة قالت للرسول الكرمي نيابة عن جمموعة من النساء -

ـ   لاهللا أنا وافدة النساء إليك، مث ذكرت ما للرجا ، مث ةيف اجلهاد من أجـر وغنيم
أبلغي من لقیت من النساء، أن طاع ة  : ( قالت فما لنا من ذلك فقال الرسول الكرمي 

 )2() وقلیل منكن من یفعلھالزوج واالعتراف بحقھ یعدل ذلك، 
لو أم رت أح د أن یس جد لغی ر اهللا، ألم رت الم رأة أن       ( )ص(قال رسول اهللا  -

المرأة حق ربھا حتى ت ؤدي ح ق    يتسجد لزوجھا، والذي نفس محمد بیده ال تؤد
  )3()زوجھا

إذا دع ا الرج ل امرأت ھ إل ى فراش ھ      :( وقال أيضا علية الصالة والسـالم  - 

  )4().المالئكة حتى تصبح فأبت، فبات غضبانا لعنتھا

م احق ال زوج   : (أن امرأة أتته، فقالـت ) ص(عن النيب صلى :"وقال أيضا -
م ن   ي، وال تعط*نفسھا وإن كانت على ظھر قتب ھال تمنع" فقال " على امرأتھ

یوما  مبیتھ شیئا إال بإذنھ، فإن فعلت ذلك كان لھ األجر، وعلیھا الوزر وال تصو
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م ن بیت ھ إال بإذن ھ     جلك أثمت، ولم ت ؤجر، وال تخ ر  تطوعا إال بإذنھ فإن فعلت ذ
 )1()فأن فعلت لعنتھا المالئكة حتى تتوب أو تتراجع

  )2*( واملرأة اليت متتنع عن زوجها دون عذر يعترب امتناعها نشوزا

المرأة تؤمن ب اهللا أن ت أذن ف ي بی ت زوجھ ا وھ و ك اره، وال         لال یح: (وقال أيضا -

  )3()ھشھ وال تضربفرا لفیھ أحد وال تعتز عتطی

رواه الترمذي ) أیما امرأة ماتت وزوجھ ا عنھ ا راض دخل ت الجن ة    : ( وقال أيضا -
  .وابن ماجة

زوجته أن تقيم معه يف بيت الزوجية الذي  ىباإلضافة إىل ذلك فمن حق الزوج عل
مبا يوافق قدراته وإمكانياته لكـي تتفـرغ    رأعده وهيأ فيه سبل الراحة واالستقرا

الب زوجها وأسرا، فتوفر للزوج السكينة واهلـدوء وجتنبـه القلـق    الزوجة ملط
  والشك اجتاهها بصون نفسها وشرفها وشرف زوجها وحتفظه يف ماله وعرضه

أیم ا إم رأة   ) (ص(وتتجنب اخلروج من البيت إال بإذنه عمال بقول الرسول الكرمي 
 وع إلى بیتھ ا أ خرجت من بیتھا بغیر إذن زوجھا كانت في سخط اهللا تعالى حتى ترج

  : ويف حديث أخر له عليه الصالة والسالم قال )4()یرضى عنھا زوجھا
إن المرأة إذا خرجت وزوجھا كاره، لعنھا ك ل ش يء ف ي الس ماء وك ل ش يء م رت        (

  ).الجن واإلنس حتى ترجع رعلیھ غی
أن مكوث الزوجة يف البيت اليعين حبسها فيه وحرماا من اخلروج والتزود بالعلم 

سامهة يف احلياة العملية لكنه مشروط بقيامها بواجباا املرتلية والزوجيـة اجتـاه   وامل
  .زوجها وأسرا

  حق التأديبحق التأديب  --بب
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إن كانت الزوجة مطيعة لزوجها حمافظة على حقوقه فال سبيل له عليهـا أمـا إذا   
  خرجت عن الطاعة وخالفته كان له احلق يف تأديبها تبعا لآلية الكرمية اليت سبق

فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اهللا، والالتي تخافون نشوزھن ((  ذكرها

 )1())فعظھن وأھجرھن في المضاجع وأضربھن فإن أطعنكم ف ال تبغ وا عل یھن س بیال    
  :واليت قسمت النساء إىل نوعني

وهؤالء لسن حباجة إىل تأديب ألن يقمن مبا عليهن من حقـوق   نس اء ص الحات  
والالت ي تخ افون   (( ين من النساء الذي عـربت عنـه اآليـة    الزوج، والنوع الثا

يسبب التوتر والشـقاء   انح رافھن هن اللوايت شرع التأديب هلن، ألن )) نش وزھن 
للبيت ال تستقيم معه احلياة الزوجية، ولذلك بني اهللا عز وجل طرق التأديب الـيت  

األخري وهـو  يسلكها الزوج واملتمثلة يف ثالث وسائل تتدرج حىت يصل إىل احلل 
الضرب فالعالج األول يكون عن طريق العقل باملوعظة احلسنة، مث ينتقل إىل طريق 
العاطفة باستعمال وسيلة اهلجر، وبعدها إذا مل تفلح الطريقة األوىل وال الثانية فلـم  

  .يبقى سوى طريق اجلسد باستعمال الضرب 
لها للزوج بـل جعـل   والقرآن الكرمي مل يقف عند هذه الوسائل الثالثة اليت أوك

للزوج إذا مل يصل إىل نتيجة أن يرفع األمر إىل القاضي ليعاجل املشـكلة بوسـيلة   
أخرى على مستوى اجلماعة، ألن احلياة الزوجية هلا كـذلك جانـب اجتمـاعي    

  .باعتبار أن الزوجان فردان  يعيشان داخل اجلماعة
  :باإلضافة للحقوق السالفة الذكر هناك حقوق أخري تتمثل يف

  .ويدخل البهجة إىل قلبه هفال يرى منها إال ما يسر:  التزين للزوج -
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على الزوجة احملافظـة علـى مـال    : والقيام بشؤون البيت احملافظة على ماله -
من الطلبات مما يضطره إىل طلب املال مـن   عمبا ال يستطي هالزوج، حبيث ال ترهق

  .ن إذنهالغري، وأن التكن مسرفة ومبذرة وتتصرف يف ماله دو
ألا أن فعلت تزداد قيمتها عند زوجهـا ألن الـزوج   : إحترام والدي زوجها -

حيب أن يرى زوجته ووالديه يف وفاق تام مما يشعره بالراحة والطمأنينة اليت تـدفع  
  )1()إال اهللا وبالوالدین إحسانا وذي القربى نال تعبدو( به لألمام عمال بقول اهللا تعاىل 

حقوق للزوج حسب الشريعة اإلسالمية، فعلى الزوجة أن  من ءفمن خالل ما جا
تكون أمينة على سر زوجها، حافظة لشرفه وأن تكون بعيدة عن مواطن الشبهات 

  :وميكن أن نلخصها فيما يلي
طاعة الزوجة لزوجها وهنا النفصد ا الطاعة العمياء وإمنا تلك الطاعة الـيت   -

  .جتاوزها بتكفل التكامل بني الزوجني يف حدود ال جي
 .رعاية الزوجة لشؤون البيت واألوالد -
 ال يف حضوره   هوماله وال ختون هأن تكون أمينة عليه يف دينه وعرضه وشرف -

 .وال يف غيابه   
 .به األذى ماديا كان أو معنويا  قأن تعاشره باملعروف وال تلح -
 .بدخول أحد إىل بيته دون إذنه نأن ال تأذ -
 .معاشرته ضوجها وال ترفأن تعمل الزوجة على إعفاف ز -

ومن خالل كل ما تقدم من آيات قرآنية وأحاديث نبويـة ميكـن أن نسـتخلص    
جمموعة من السلوكيات اليت تقوم ا الزوجة يف حق زوجها واملرفوضـة شـرعا   

  :      وقانونا وتتمثل يف
 .رفض الزوجة معاشرة زوجها .1
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 :عدم طاعة الزوج واملتمثلة يف .2
 .نهخروجها من البيت دون إذ -
 .التصرف يف أشياء ختص البيت دون إذنه -
 .أو دون علمه)وهو كاره( تدخل أشخاص للمرتل دون رغبته  -

 .عدم التزين للزوج .3
 .إمهال شؤون البت واألوالد .4
 .اإلكثار من الطلبات اليت تعجز الزوج .5
 .عدم احترام والدي الزوج .6
 .تبذير وإسراف الزوجة .7
  .هأن ال تضرب .8
  االختيار الزواجي االختيار الزواجي   ..88
بصورة تلقائية كما أنه ليس نتاج ألمناط سلوكية وراثية، بـل   ثج ال حيدإن الزوا

هو نظام يشمل جمموعة متناسقة من العادات والتقاليـد واالجتاهـات، فـالغريزة    
اجلنسية ليست وحدها اليت حتدد الزواج بل هي واحدة من العوامل الـيت يقـوم   

  .عليها الزواج
باب اليت جتعل األشخاص يبحثون عن جمموعة من األس) سناء اخلويل(وقد وضعت 
  :الزواج منها

  .تبادل احلب مع شخص أخر -
  .البحث عن األمن االقتصادي واملرتل املستقل -
  .إجناب األطفال، حتقيق األمن العاطفي -
  .االستجابة لرغبات األهل -
  .اهلروب من الوحدة أو من مرتل الوالدين -
  .احلصول على املال والرفقة -
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  .اذبية اجلنسيةبسبب اجل -
  )1(.الوصول إىل وضع اجتماعي معني، طلبا للحماية أو الشهرة -

وقبل أن منر إىل ذكر خمتلف النظريات اليت يقوم على أساسها االختيـار للـزواج   
  .البد من توضيح مفهوم االختيار للزواج

  باالختيار للزواج أو االختيار الزواجيباالختيار للزواج أو االختيار الزواجي  ددما المقصوما المقصو..1.81.8
اجي هي تلك الطريقة اليت يغري ا الفرد وضعه من أعـزب  إن عملية االختيار الزو

  ، واختيار الشريك ليس كمثل اختيار مهنة ألن الظروف ختتلف من)2(إىل متزوج
فقط شخصية الفرد األخر وإمنـا   نحيث التكيف واالستعداد، فاالختيار ال يتضم

ـ   ات أشياء أخرى مرتبطة به مثل الظروف اليت يعيش يف ظلها الزوجـان، متطلب
فعندما خيتار الشخص شريك احلياة فإنـه ميـر   ... مهنتهما، مكان السكن وغريها

العلـم أن   عبعملية اختاذ القرار وهذا جيعله يف حرية وتردد على أي أساس خيتار م
فقط نتيجة رغبات الشخص وإمنا وفـق قـيم    دهذا السلوك االجتماعي ال يتحد

أن  هعدة جماالت لالختيار وعلياتمع الذي يعيش فيه حيث يكون أمام الشخص 
ينتقي واحدة من بني هذه االختيارات اليت ترتبط إىل حد كبري بالثقافة ونسق القيم 

  .املوجودة يف اتمع
ولو رجعنا للدين اإلسالمي لوجدنا أن مقاييس االختيار للزواج تتم وفق القيم اليت 

نسب مع تفضيل ذات وهي املال، اجلمال، الدين وال) ص(حددها الرسول الكرمي 
الدين لكي يضمن الزوج قيام زوجته بواجباا بأكملها من أداء حلقوقه ومراعاتـه  

  .ومراعاة بيته وهلا باملثل من طرف الزوج
  ))33((  شروط اختيار الزوجة حسب السنة النبويةشروط اختيار الزوجة حسب السنة النبوية. . 2.82.8

                                                
  .142-141، ص ص 1983سناء اخلويل، الزواج والعالقات األسرية، دار النهضة العربية، بريوت، .   1
  .149املرجع السابق، ص.  2
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 النس اء  اال تتزوج و ( قال رسول الكرمي صلى اهللا عليه وسلم يف اختيـار الزوجـة   
 ألم والھن، فعس ى أم والھم أن    ن، وال تتزوج وھ *فعس ى حس نھن أن ی ردیھن   لحسنھن، 

  )سوداء ذات دین أفضل* ء، ولكن تزوجوھن على الدین، وألمة خر ما*تطغیھن
أال أخبرك ـم بخی ر م ا    ( عن الرسـول الكـرمي   -رضي اهللا عنه-وقال ابن العباس 

حفظت  ھ، وإذا أمرھ  ا ، الم  رأة الص  الحة، إذا نظ  ر إلیھ  ا س  رتھ، وإذا غ  اب عنھ  ا  زیكن  
  : وقال أیضا .أطاعتھ

  ).الدنیا متاع وخیر متاعھا المرأة الصالحة( 
من رزقھ اهللا بالزوجة الصالحة فقد أعانھ على شطر الدین، فلیتق اهللا في (وقال أيضا 

  .رواه الحاكم والطبراني) الشطر الباقي
و نسيب بـني  نستخلص أن االختيار السليم يؤدي إىل توافق ول ممن خالل ما تقد

الزوجني ويشعر كل منهما بالسعادة حىت وإن وجدت خالفات فيمكن الطرفـان  
  .حياما فيما بعد دجتاوزها دون ترك أثار تفس

  
  

                                                                                                                                          
  .مقطوعة بعض األنف ومثقوبة األذن: مبعىن: ءخر ما •
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  ))11((للزواجللزواج  االختياراالختيارأساليب أساليب ..3.83.8

يقصد به األسلوب األكثر انتشارا يف اتمع من حيث تدخل أو عـدم تـدخل   
  :هناك أسلوبني شائعني مها أطراف أخري يف عملية االختيار، وعموما

  غري املباشر يف االختيار للزواج أو الزواج املرتبغري املباشر يف االختيار للزواج أو الزواج املرتب  بباألسلواألسلو--أأ
أو  لاألسلوب الذي يسمح بتدخل طرف ثالث يف عملية االختيار كاأله كهو ذل

الطرف الثالث يتمثـل يف شـخص الوالـدين      ناألصدقاء وغريهم وغالبا ما يكو
آخـرين يف   ساعد تنظم تدخل أناوباألخص األب، حيث جند أن لكل جمتمع قو

عملية االختيار للتوفيق بني الشخصان الراغبان يف الـزواج، قـد يكـون هـذا     
التدخـل كليا كأن يكون للوالدين أو أحدمها الكلمة املطلقة يف القرار وبالتـايل  
االختيار دون اعتبار للمعين بالزواج، وقد يكون جزئيا وذلك بالسماح للطـرفني  

  .بإعطاء رئيهما
  األسلوب املباشر يف االختيار للزواج أو الزواج احلراألسلوب املباشر يف االختيار للزواج أو الزواج احلر  --بب

يف هذا األسلوب تظهر رغبة الفرد الشخصية والفعلية يف اختيار شريك احلياة  ويف 
هذه احلالة يكون رأي الوالدين استشاريا فقط وقد يكون رد اإلعالم من بـاب  

  .االحترام والعادات والتقاليد
ن قائم على أساس احلب بني الطرفني الذي يعتـربه  وهذا النوع من االختيار يكو

كعملية نفسية اجتماعية دف إىل خلق التوافـق بـني   ) BIEGEL )1951 بيجل
حاجات اإلنسان األساسية والظروف االجتماعية اليت تسبب اإلحباط ويسـاعد  

من مواجهتها  ركذلك الزوجني على التوافق ومواجهة الظروف الصعبة اليت ال مف
  )2(اةيف احلي

                                                
  .345، ص 1998الوحيشي امحد بريي، األسرة والزواج، طباعة املكتب اجلامعي، اإلسكندرية، .  1
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  نظريات االختيار للزواجنظريات االختيار للزواج. . 99
هناك عدة نظريات  تطرقت لألسس اليت يقوم عليها االختيار الزواجي وقد أنقسم 
أصحاب هذه النظريات إىل أكثر من فريق حسب الطرح الـذي تبنـاه حملاولـة    
اجلواب على السؤال املهم من الذي جيعل شخص ما يقبل الزواج بشخص حمـدد  

  :ريات مايليدون سواه أهم هذه النظ
  نظرية التكافؤ بني الزوجنينظرية التكافؤ بني الزوجني..1.91.9

بالنظريات االجتماعية الثقافية حيث أطلقت عليها هـذه التسـمية    ىأو ما يسم
ألا تركز على اجلوانب االجتماعية الثقافية أكثر من اجلوانب النفسية وترتكـز  
  هذه النظرية على فكرة أن الشخص يتزوج بشبيهه وأن التجانس هو الذي يفسر 

تيار الزوجان لبعضهم البعض ويضيف أصحاب هـذا االجتـاه إن التجـانس    اخ
  والتشابه يكمن يف اخلصائص االجتماعية العامة مثل العمر، املكانة االجتماعية 

واالقتصادية واالنتماء العرقي واملستوى التعليمي وما إىل ذلك مـن اخلصـائص   
  :االجتماعية والثقافية واالقتصادية وأمهها يتمثل يف

  ::التكافؤ يف العمرالتكافؤ يف العمر--أأ
يرى أصحاب هذه النظرية أن جناح الزواج مرتبط بالتكافؤ العمري بني الـزوجني  
باعتبار أن السن يعكس درجة النضج اإلنفعاىل واالجتماعي لكل مـن الـزوجني   
  وقد بنوا  رأيهم على أساس أن الزوجة الصغرية اليت مل تتعد العشرين من عمرهـا

ومن مث فهي تنظـر إىل سـلطة    ةعلى السلطة الوالدي تكون الزالت يف سن التمرد
  )1(الزوج على أا امتداد للسلطة اليت كانت حتاول التحرر منها

  ::االقتصاديةاالقتصادية  --تكافؤ املكانة االجتماعيةتكافؤ املكانة االجتماعية  --بب
يرى أصحاب هذا الرأي أن أساس النجاح يف الزواج هو املكانـة االجتماعيـة   

أن ) HOLLINGSHEAD )1950 هولينجشـيد  -واالقتصادية، وقد اكتشف 
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الرجال والنساء مييلون إىل الزواج ممن ينتمون إىل طبقتـهم ويقيمـون يف احلـي    
السكين الذي يعيشون فيه وحيبون االرتباط مبن هـم علـى نفـس مسـتواهم     

  )1(التعليمي

  ::نظـرية التوافـق يف الـرغبات واالهتمامات نظـرية التوافـق يف الـرغبات واالهتمامات   --جج
اطات واالجتاهات اليت جيب ات والنشمأن التوافق  واالنسجام يف الرغبات واالهتما

أن ميارسها كل من الرجل واملرأة تعترب أهم العوامل املؤثرة واملساعدة يف االختيـار   
مبعىن انه كلما تقاربت اآلراء وامليول والنشاطات كلما كانوا أقرب إىل أن  جللزوا

  .خيتاروا بعضهم البعض
  الرجل واملرأة يف مياديـنمن خالل هذه النظريات املتعلقة بالتكافؤ يف الزواج بني 

حمددة واليت حتدد جمال االختيار وجناح العالقة تستخلص أن عامل التكافؤ هذا يتأثر 
هو بدوره بعدة متغريات اليت تقلل من أمهيته يف كثري من حاالت الزواج مـثال يف  
حالة عامل السن  جند أن  الرجل كلما كرب يف السن مييـل للـزواج مـن إمـرة    

ـ   تصغره بكثري  لدون النظر إىل التكافؤ األسرى بينه وبينها، كما أنه عادة مـا ميي
الرجل للزواج من املرأة اقل منه تعليما ودخال ألنه خيشى املرأة اليت تكـافؤه متامـا   
كذلك كلما أرتقت املرأة يف التعليم كلما قلت فرصة زواجها بشـخص يكافئهـا   

  ...وهكذا

    واجواجالنظريات النفسية في االختيار للزالنظريات النفسية في االختيار للز..99..22
  نظريـة احلاجات املكملـةنظريـة احلاجات املكملـة  ––أ أ 

  R. WINCH   وينش روبرت-يفترض أصحاب هذه النظريـة وعلى رأسهـا 
 للزواج يتمثل يف كونه عملية حبث عن الشخص املناسـب  رأن االختيا) 1959(

  )2(النفسية واالجتماعية تالذي ميكن أن يشبع أكرب قدر من احلاجا
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رد يسعى إىل اختيار شريك احلياة املناسب لذا يعترب أصحاب هذه النظرية أن كل ف
والرضـا، مـع العلم أن أكثر من هــذه   عالذي يستطيع أن مينح لآلخر اإلشبا

إىل القول بـأن   رويت وينشاإلشباعات تكمن يف االشعور، ويف هذا اإلطار ذهب 
سوى تعبري عن عاطفـة   واحلب يعترب أول خطوة حنو اختيار الشريك اآلخر وما ه

لشخص معني حنو شخص آخر يتمتع بصفات شخصية يعترب من خالهلا أحد إجيابية 
  )1(الطرفني أا تكمل حاجاته األساسية

حيث يتم إشباع هذه احلاجات النفسية وغريها عن طريق إجياد شريك احلياة الذي 
  تكون خصائصه الشخصية عكسه، ولكنها يف الواقع مكملة خلصائصه هو، مثال إذا 

بشخصية تتميز باخلنوع فإنه يف املقابل يبحث عن الشـريك  كان الشخص يتمتع 
  .الذي يكمل نقصة ويتميز بقوة شخصيته

  
    ةةنظريـة الصورة الو الديـنظريـة الصورة الو الديـ--بب
احملللني وعلماء النفس يرون أن يف عملية االختيار للزواج دائما الشـخص   نكثري م

ملرأة اليت تشبه وفيه مييل الرجل إىل اختيار ا)  ماألب أو أال(يبحث عن شبيه لوالديه 
الشـبيه بأبيهـا    لأمه يف خصائصها اجلسمية والنفسية، ومتيل املرأة إىل اختيار الرج

الكيفية  اليت  لوقد بين هذا الرأي على أساس من املفاهيم تدور حو )2(... وهكذا
تنمو ا الشخصية، وما للعالقات االنفعالية األوىل للطفل مع والديه من تأثري كـبري  

 .لقالب الذي يشكل شخصيتهفهي تعد ا
األفعال اليت حتدث يف عالقات الفرد مـع   ويضيف أصحاب هذه النظرية أن ردود 

ملراحل الطفولة األوىل ويتحدد إختيار الفرد  دسوى معايشه من جدي ةاآلخرين ماهي
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  .356وحيشي أمحد بريي، مرجع سابق، ص ال.  2
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لشريك احلياة حسب العالقة اليت كانت تربطه بوالديه وبالصورة اليت كوا عنهما 
  .اجلسمية أو الشخصية واليت أحبها الفرد يف والديه أو كرهها حول خصائصها 

  نظرية الشريك املثايلنظرية الشريك املثايل  --جج  
لكل شخص يف خميلته صورة رمسها لشريك حياته، نوع من النموذج الـذي يـتم   
فيـه التركيز على خصائص معينة هلذا الشريك مثل اخلصائص اجلسمية، النفسـية  

  اجلمالية، سواء كانت هذه اخلصائص جمتمعـه وحىت املادية و )1(والثقافية، والعمرية
أو متفردة، لذا ففي عملية االختيار جند أن الشخص حياول أن يطـابق الشـخص   

  .موضع االختيار مع النموذج الذي رمسه 
يف دراسة قام ا إىل أن النمـوذج املثـايل    STRAUSS شتراوس -وقد توصل 

واج،كما أنه حيدد جمـال االختيـار   ومباشرا يف عملية االختيار للز يلعب دورا هاما
حتديد جزئي، وبأن الشخص ال يدرك للوهلة األوىل أن الشريك الفعلي قد يرقـى  

  .إىل مستوى الشريك النموذجي 
 أن فكرة النموذج املثايل قد تكون مرتبطة بشخصـية الفـرد   شتراوسوقد أوضح 

ند الفرد يف تعامله نفسه الذي خيتار، حيث أن فكرة الشريك املثايل تتولد تدرجييا ع
مع أبويه وإخوته مث مع احمليطني به وتتبلور من خالل أمناط العـادات واحلاجـات   

  )2(.الشخصية
  نظريـة حاجـات الشخصيـةنظريـة حاجـات الشخصيـة--دد

يرى أصحاب هذه النظرية أن لكل فرد حاجات شخصية حمددة تنمو معه نتيجـة  
الئـم هلـا يف   ومواقف معينة ميرون ا، وأن هذه احلاجات جتد اإلشباع امل تخلربا

  .العالقة احلميمة اليت تتبلور يف الزواج واحلياة األسرية
  

                                                
   .355الوحيشي أمحد بريي، مرجع سابق، ص . 2
 .90، ص 2000، جامعة قسنطينة، قيم الزواج لدى الطالب اجلامعي، ماجستري يف علم االجتماعلعموري وردة، .  2
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  وترتكز معظم هذه احلاجات حول رغبة الشخص يف البحث عن الشعور عن األمن 
  العاطفي والبحث عن التقدير واالحترام

فإنه يرى بأن هناك جمالني لإلختيار عند الشـخص   FREUD  لفرويد ةأما بالنسب
يبحث الشخص عن شريك يشبهه أو شريك حيميه علـى أسـاس    أن السوي فإما

  ) 1.(بني الطرفني التكامل النفسي

من خالل جمموع هذه النظريات النفسية واليت ركزت على نقاط حمـددة تـدور   
الـيت   ة، والصورة الوالدياالشريك املثايل الذي يكونه الشخص شعوريا أوال شعوري

ل عالقة االستجابة واإلشـباع الـيت   جتعل الشخص مييل على البحث عن من يكم
تعود عليها اإلنسان منذ طفولته يف عالقاته الشخصية، جند أـا اقتصـرت علـى    

أريد أن يكون نقدي هلذه النظريات عبارة عن  اجوانب بعينها يف عملية االختيار لذ
والذي حدد فيه أربعة شروط لإلحتيـار مـع تفضـيل    ) ص(قول الرسول الكرمي 

 ولدينـها تنكح المرأة ألربع، لمالھا وجمالھ ا، ولنس بھا   (ين عن البقية واحدة وهي الد
  ) .فاظفر بذات الدین تربت یداك 
املال واجلمال والنسب، مع إعطاء قيمة كـربى   أساسفاالختيار للزواج يقوم على 

للدين واألخالق ألنه حيقق للزوجني السعادة و يضمن التربية الفاضلة لـألوالد و  
ة االستقرار والثبات واالستمرارية، فالصفات األخرى كلها تزول يضفي على األسر

من تزوج إم رأة لعزھ ا   ) ( ص(وال يبقى إال الدين و اخللق الطيب لقول الرسول اهللا 
  لم یزده اهللا إال ذال، و من تزوجھا لمالھا لم یزده اهللا إال فقرا، و من تزوجھا لنسبھا لم 

أة لم یرد بھ ا إال أن یغ ض بص ره و یحص ن نفس ھ      یزده اهللا إال دناءة، و من تزوج إمر
  .)2()أو یصل رحمھ بارك اهللا لھ فیھا و بارك لھا فیھ

  بناء األسرةبناء األسرة. . 1010
  تعريف األسرةتعريف األسرة/ / 1.101.10

                                                
  .88لعموري وردة، مرجع سابق، ص .  1
  .277 - 276، ص ص1984، مؤسسة الرسالة، سوريا، 3، ط)الزواج( عمر كحالة، سلسلة البحوث االجتماعية . 2
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إن كلمة األسرة مشتقة يف أصلهـا من األسـر، ويعين القيـد، و يقـال أسـره   
  )1(.أسرا، و أسره أي أخذه أسريا

  .ك يعرب عنها بالدرع احلصينةو يعين أيضا القوة والشدة، وكذل
و األسر قد يكون قهريـا كاألسر يف احلرب و قد يكـون يرتضيه اإلنسان لنفسه 

  .و يسعى إليه كالزواج، ومن هذا األسر االختياري انبثقت كلمة األسرة
  ::التعريف النفسي لألسرةالتعريف النفسي لألسرة  --أأ

 عرفها علماء النفس بأا أساس للتكوين االجتماعي يقـوم بدرجـة أوىل علـى   
اإلحتاد اجلنسي واالندماج الكلي، و الذي يؤدي بدوره إذا ماكانـت الظـروف   
مناسبة إىل إجياد عالقة انفعالية تربط بني الزوجني و تشعر كل منهما بـاألمن و  

  )2(.السعادة

بأا عبـارة عـن مسـرح مـن      Aurèle.St-Yves أورلز إيفز -ويعرفها 
العـيش داخـل   (ق هدف مشترك هوالتفاعالت املتبادلة واملترابطة من أجل حتقي

   )3(بطريقة تؤمن ا االستقرار ةفهي توازي بني القوى املتواجد) أسرة
  ::التعريف االجتماعي لألسرةالتعريف االجتماعي لألسرة  --بب

تتميـز   جتماعيـة بأا مجاعة إ )G.Murdok )1949 جورج مريدوك-يعرفها 
مبكان إقامة مشترك وتعاون اقتصادي، ووظيفة تكاثرية ويوجد بني اثـنني مـن   

  )4(ئها عالقة جنسية يعترف ا اتمعأعضا

                                                
 .6أبو الوفا حممد أبو الوفا، مرجع سابق، ص.  1
  .12مصطفى غالب، العالقات الزوجة، مرجع سابق، ص.  2

3  .  Aurèle.St-Yves, Perturbations Familiales et Analyse Transactionnelle  
   Thérapeutique, Presses de l ‘Université du Québec,1994, P5. 

  تلمسان، ديسمرب أي عالقة؟: العنف والثقافة يف اجلزائرامللتقى الوطين حول (جملة  ، يفالسلطة األبوية والعنف األسريعباد أمحد، .  4
  .84، ص2003
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انطالقا من هذه التعاريف املختلفة حول األسرة ميكن أن نستخلص جمموعة مـن  
  :اخلصائص متيزها عن غريها من اجلماعات األخرى

) الزوج والزوجة(األسرة هي جمموعة من األفراد يرتبطون برباط الزواج  -
 .و برباط الدم بني الوالدين واألبناء

 . يف املعاشرة الزوجية املقبولة أخالقيا وإجتماعياتكمن  -
 .العيش يف مكان حمدد -
 . احلفاظ على النوع البشري -
  وظائف األسرةوظائف األسرة  //2.102.10

لألسرة أثار على النمو النفسي السوي و غري السوي لدى األطفال فهـي حتـدد   
وبصورة واضحة مالمح رجل وامرأة املستقبل بإعتبار أن األسـرة هـي املصـدر    

لإلشباع النفسي واالرتباط االنفعايل جلميع أعضاءها و ميكن ألن نلخص  األساسي
 :      وظائف األسرة يف جمموعة من النقاط املهمة و تتمثل فيما يلي

تساهم األسرة املستقرة يف إرساء الضروريات الصحة النفسية باعتبارها مصدر  -
فرد طلبـا لألمـان اإلشبـاع النفسي األول، وامللجأ واألمن الذي يلجأ إليه كل 

 .و اإلستقرار االنفعايل
 .للوسط األسري عالقة بالتكيف النفسي االجتماعي لألبناء والزوجني -
االنفعايل لألبناء، ألـا مهزة وصل بني الفرد  رتوفر األسـرة األمن و االستقرا -

و جمتمعه وهي اجلسر الذي يوصل إىل طموحات األفراد، وهي اليت حتتضن هـذه  
 .و تسعى لتحقيقها و بلوراالطموحات 

 .تساهم األسرة يف تلقني األبناء أساليب التربية الروحية والدنية -
حول األسرة نتبني بأا تعد مصدر لوظـائف كـثرية نفسـية     ممن خالل ما تقد

إجتماعية، بيولوجية، روحيه، توجيهية، تربوية، حيتاجها كل من الزوجان و األبناء  
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تتكامل فيمـا بينـها    ة كنف األسرة أدوار حمددوقد خصص لكل واحد يعيش يف
  . ودف بالدرجة األوىل إىل خلق جيل سوي وسليم صحيا ونفسيا

  التوافق الزواجيالتوافق الزواجي..1111
يرى علماء النفس بأن التوافق الزواجي أوما يسمى أيضا باالنسجام الزواجي ماهو 

 )1(الزوجية ةسوى مظهر من مظاهر كثرية للسعاد
سيكولوجية مرتبطة بنضج الشخصية وإكتماهلا و أمنا هـو  و هو ليس جمرد عملية 

اليت ال تكف عن التطور والنمـو   ةأيضا ظاهرة سوية توجهها طبيعة احلياة اإلنساني
سـناء  (لذا فإن مفهوم التوافق الزواجي مفهوم متعدد املعاين و يتضمن كما أكدت 

متعلقة حبيامـا  التحرر النسيب بني الزوج والزوجة على موضوعان حيوية ) اخلويل
ـ  زوجيـة   فاملشتركة و تبادل العواطف، وبأنه عبارة عن إجنازات ثنائية أو مواق

  يهدف الزوجان من خالهلا إىل حتقيق السعادة الزوجية املتبادلــة بينهم )2(مشتركة
  .و اليت تؤدي إىل التوافق الزواجي

للتكيـف مـع    ولعل العامل األساسي يف السعادة الزوجني يتمثل مدى إستعدادمها
متطلبات احلياة وقبول كل منهما للطرف األخر وما يتبع هذا القبول مـن تقـدير   

  .فيها سلطة خارجية ماحترام ينبع من خالل أحاسيس داخلية ذاتية ال تتحك
فالتوافق الزواجي إذن يعرب عن وجود عالقات نفسية واجتماعية وروحيـة تبعـث   

 عمودي هـذه العالقـة مهـا الـزوج     روح الثقة وتنمي عالقات حمبة إجيابية بني
  .والزوجة

  : )3(تعين la vie en coupleواحلياة يف إطار عالقة زوجان 

                                                
 . 36، ص1991مصطفى غالب، احلياة الزوجية وعلم النفس، دار مكتبة اهلالل بريوت، .  1
 .142مرجع سابق، ص سناء اخلويل، .  2

3. Aurèle.St-Yves, Perturbations Familiales et Analyse Transactionnelle 
Thérapeutique, Presses de l ‘Université du Québec,1994, P17. 
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االلتزام الذي أساسه الثقة املتبادلة يف اجتاه هدف مشـترك هـو اإلرضـاء       -
 .الزواجي والذي يستلزم اإلرضاء اجلنسي

من أجـل       البعض رغم اختالفات املوجودة بينهما اتقبل الزوجان بعضيهم -
 .التكامل

البحث عن اتفاق مع النفس ومع األخر وإمكانية املفاوضة حـول املصـاحل    -
احلقيقية اليت تسمح بالوصول حلول متكن من إرضاء أكرب عدد من حاجـات  

  .الزوجان 
) االجنذاب العـاطفي ( اإلحساس بالنحن، فالتوازن بني اإلحساس بالنحن  -

. املنافسات والشـجارات إىل اتفـاق  يسمح بتسري العدوانية وذلك بتحويل 
وبذلك حيس الزوجان بأما يشكالن زوج جيد وهذا االعتقـاد االجيـايب   

  .بالوحدة الروحية يسمح بالتصدي ألي صراع ممكن أن حيدث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

 79

  الخالصة 
 ما ميكن قوله يف اية هذا الفصل أن الزواج يعترب رابطة مقدسة تسمو ا البشـرية 
وهو عالقة روحية تليق برقي اإلنسان وتسمو به، وهذه الناحية النفسـية الروحيـة   
هي املودة واأللفة اليت أنشأها اهللا بني الزوجني يف كنف أسرة يسـودها التوافـق   
الزواجي و حتكمها جمموعة من الواجبات واحلقوق، تكون مبثابـة امليـزان بـني    

ف األخر يف حدود وضـعها اهللا عـز و   الزوجني، فطاملا هناك احترام حلريات الطر
جل وشرعها القانون فإنه ميكننا التحدث عن السعادة الزوجية اليت كان أساسـها  

موضوع إختياره بناء  ااالختيار الذي من خالله حيدد الشخص شعوريا أوال شعوري
على عوامل اجتماعية، أخالقية، ونفسية هي اليت جتعل هذا الشخص مييل لشـريك  

يتخذ قراره باالرتباط الدائم به، ومما الشك فيه أن االختيار السـليم   دون سواه و
هو األساس يف عملية الزواج و النجاح فيها وما يترتب عليـه مـن إسـتقرار و    

لقـوانني   عفيها أي سلطة خارجية وال ختض مإستمرار للحياة الزوجية اليت ال تتحك
الـزوج  (طـريف العالقـة   صارمة قهرية وإمنا ختلق من حب متبادل واحترام بـني  

به هذه العالقة من روح للتضحية وحتمل للمسؤولية مما يؤدي  موما تتس) والزوجة
إىل بناء أسرة سعيدة متكافئة تكون مركز حلياة االسـتقرار والسـكينة، وتكـون    

  .ألجيال املستقبل  ةحاضن
سـرعان  )  الزوج والزوجة(ومما الشك فيه فإن تلك اخللية الصغرية اليت تبدأ بثنائية 

هـي أسـاس لبنـاء    .. ثالثية أو رباعية يف حالة إجناب األطفال وهكذا حما تصب
  .وتكوين اتمعات

لذا أهتم  القرآن الكرمي والسنة النبوية وخمتلف العلوم اإلنسانية خاصة علم الـنفس  
وعلم االجتماع باألسرة وعلى ضرورة االختيار للزواج كأساس لبناء البيت السعيد 

ألنه بصالحها تصلح األسرة وبالتايل املنتوج الذي  ةاصة على دور الزوجوأكدوا خ
  يكون صاحلا) األبناء( تصدره األسرة  للمجتمع كمادة خام بشرية 
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  العنف داخل األسرة

إن العنف داخل األسرة يعرب عن حمتوى خطري لطبيعة العالقة الزوجية الـيت ميكـن أن   
تربط بني شخصني، مما جيعل من العالقات الزوجية أكثر العالقـات األسـرية جمـاال    

  .  ري الذي خصصنا له هذا الفصل وبالتحديد العنف الزوجيإلرتكاب العنف األس
ـ    روبطبيعة احلال جند الرجال هم من حيتلون مكانة القوة باعتبارهم رؤساء األسر أم

قائم منذ أالف السنني، فاألسرة بناء هرمي يعتمد بصورة تقليدية على النوع والعمـر  
من ميتلك النصيب األكـرب مـن   وكيفية توزيع املوارد املادية والشخصية، وعادة فإن 

  .املوارد هو الذكر
فبعدما تناولنا يف الفصل األول العنف بصفة عامة مبختلف أشكاله ومقارباته النظريـة  

الفصل الثاين الذي يدور حول الزواج وبناء األسرة كحلقة الوصـل باعتبـاره    اجعلن
اخلالفات حمـور  يتكلم عن التوافق الزوجي وعكسه حيث بانعدامه يترك جمال للعنف و

الفصل الثالث املتمثل يف شكل من أشكال العنف الذي ميكن أن جنده داخل األسـرة  
  :واملتمثل يف العنف بني الزوجني، لذا جند هذا الفصل مقسم إىل قسمني

  .هعنف الزوج ضد الزوجة أسبابه وأشكاله وأثار -
  .عنف الزوجة ضد الزوج، أسبابـه و أشكالـه -

   الخالفات الزوجية./1
إن التآلف والتفاهم يعين أن كال الزوجني يدرك دوره وواجباته جتاه األخـر و أن  

اليت حيملها الطرف األخر و أنه يسري إجتاه  مكل منهما حيمل نفس األفكار واملفاهي
شريك حياته من أجل بناء أسرة سعيدة، و يتجنب كل ما يثري املشاكل، وأن كل 

غي التوقف عنده لدى إحتكاكه بـاألخر و  من الزوجني يدرك متاما احلد الذي ينب
إعتراضه عليه و النقيض الطبيعي هلذا التآلف والتفاهم هو اخلالفات و الصـراعات  

املستقر مسرحا للعنف املستمر  ئالدائمة اليت من شأا أن جتعل من هذا البيت اهلاد
نعـدم  مما يؤدي إىل إنعدام األمن و الطمأنينة و إضطراب اجلو العائلي وعنـدما ي 
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أسلوب احلوار والتفاهم وحتل حمله الشجارات واملشاحنات،كل هذا يـؤثر علـى   
الذين يكونون ضحايا ملـا   لنفسية من يعيش يف كنف هذه األسرة وخاصة األطفا

ينتام من خوف نتيجة جو التوتر واملعاملة اليت  يتعامل ا كال األبوين مما يشعره 
بسلسـلة   ىمما جير هذه األسرة إىل ما يسم. يبعدم اآلمان والتوازن النفسي العاطف

  .يالعنف األسر
فإستمرار احلياة األسرية مرتبط إذن بنوع العالقات املتبادلة بني الزوجني، ويف حالة 
غياب هذه العالقة التبادلية فإا تترك جماال للصراع وعدم التفاهم وبالتايل الوصول 

السـب والشـتائم ليتعـدى إىل    قد يبدأ مبشجرات كالمية وتبادل  يللعنف الذ
  .إستعمال العنف اجلسدي

  تعريف العنف األسري أو العنف المنزليتعريف العنف األسري أو العنف المنزلي././22
إن العنف داخل األسرة يعترب كمحتوى خطري ينشأ يف مجيع احلاالت نتيجة إنكـار  

قبل أن نبدأ يف تعريف ، لذا و)1(للغريية وعالقة النفوذ والتأثري واإلستالء على األخر
أنه من الضروري توضيح إختيارنا ملصطلح العنف الزوجـي   العنف الزوجي يظهر

  . بدال من العنف األسري ألن لكل منهما جمال للدراسة
فالعنف املرتيل أو األسري هو ذلك العنف املمـارس على األفراد يف إطـار العائلة 

  : أو األسرة ومن أوجـه ذلك
عنف املمـارس مـن   العنف املمارس من طرف اآلباء على األبناء، أو عكسه، وال

  .)2(طرف األزواج على الزوجات وعكسه
فإن خلية العالقات اإلنسانية هي مركز ) األسري( فعندما نتكلم عن العنف املرتيل  

أولياء، وحـىت العالقـة   / لأطفال، أو أطفا/ امرأة، أولياء/ اإلنشغال، عالقة رجل
  .)1(أطفال/ أطفال

                                                
1.(F). Harman, Délinquece sexuelle et crimes sexuels, édition Masson, Paris, 1999, P71. 

الملتقي ال دولي   ، مجلة العنف والمجتمعفي  ،تجربة الشرطة الجزائریة في مواجھة أعمال العنف، نوار الطیب.  2
  .185، ص2003األول، بسكرة، مارس 
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داخل األسرة فهو قد يشري بوجه  فهو بذلك قد يدل على أي عنف ميكن أن يوجد
عام لسوء معاملة شخص لشخص أخر تربطه به عالقة وثيقة مثـل العالقـة بـني    

أما مصطلح عنف زوجي فيبدو لنا أنـه  . الزوجني، بني اآلباء واألبناء وبني اإلخوة
موجه أكثر إىل عالقة الزوجني وذا نفهم أن العنف األسري أمشل مـن العنـف   

 الذي يعترب شكل من أشكال العنف الذي  ميكـن أن جنـده   الزوجي هذا األخري
  .داخل األسرة

    vviioolleennccee  ccoonnjjuuggaallee::تعريف العنف الزوجيتعريف العنف الزوجي  --33  
هو ذلك العنف املرتكب ضد الشريك يف إطار عالقة محيمية، يسبب ضـررا وآالمـا   

  :ألطراف تلك العالقة ويتعلـق األمر بالتصرفات التالية ة، أو جنسيةجسمية، أو نفسي
  .باألرجل بأعمال االعتداء اجلسدي كاللكمات، والصفعات، والضر  - أ

أعمال العنف النفسي كاللجوء إىل اإلهانة، واحلط مـن قيمـة الشـريك          - ب
  .وإشعـاره باخلجل ودفعــه لالنطواء وفقـدان الثقـة بالنفس

 .املفروضة حتت اإلكراه وضد رغبة األخر  - ت
طوية واجلائرة كعزل الشريك عن العنف الذي يشمل خمتلف التصرفات السل  - ث

حميطه العائلي وأصدقائه، ومراقبة حركاته وأفعاله واحلد من أية إمكانية حلصوله على 
 )2(. املساعدة

يتضح لنا من خالل هذا التعريف أنه  غطى خمتلف مظاهر العنف الذي ميكـن أن  
  .جنده يف إطار العالقة الزوجية

على أنه نوع من العالقة الواقعـة  « )Tomkiewicz)1999 توم كيويز -ويعرفه 
أين مير من عالقة تكاملية فقط إىل نوع ) الزوجان(واملقبولة حلد اآلن بني الطرفني 

فهي بالتـايل  », من العالقة جند فيها أن أحد الطرفني يعرف نفسه أكثر من األخر
                                                                                                                                          
3. (M). Maugin, in les baobabs et l'éléphant "les violences familiales", édition Paidos ,  
       Marseille, 1997, P14. 
2. Site.http://www..rezgar.com.2004. 

http://www..rezgar.com.2004
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ـ  ن إنكار للغري، ومبعىن أخر أين يكون أحد الطرفني مسيطر باملقارنة مع األخر وم
مـع وجـود   ) موقع أدىن( وضحية) موقع أعلى(هنا ميكن أن نتكلم عن معتدي 

أنـا الفاعـل الواحـد    ( عالقـة تكاملية، تبادلية بني الطرفني مع فقدان الغريية 
  )1().وأخضعك يل

كما يعرف العنف الزوجي على أنـه تلك العملية أين تتم ويف إطـار عالقــة   
 تأن أحد الزوجني يسلك اجتـاه الطـرف األخـر سـلوكيا  ) طرفان(زوجان 

 )2(.عدوانية، عنيفة، مدمـرة

  أساليب المعاملة الزوجية والعنف الزوجيأساليب المعاملة الزوجية والعنف الزوجي  --44
يــة احليـاة   إن أساليب التعامل اليت تنشأ عند بداية تكوين األسـرة ومنـذ بدا  

الزوجيـة تعترب عوامل مهمة حيث تعمل على بقاء وإستمرار األسـرة وتكـوين   
لعالقات متبادلة بني الزوجني يسودها التفاهم واحملبة واملودة واملشاركة الوجدانيـة  

مالئم ومتزن قوامه الرضا والقناعة والتوافق الزوجـي أو   يمما يسمح خبلق جو أسر
لشجارات املستمرة بني  مؤسسي وطـريف العالقـة   بالعكس تكون األسرة جمال ل

  .الزوجية
ومن خالل ما سبق نستنتج بأن هناك أساليب متعددة  للمعاملة الزوجية، بإعتبـار   

الزوجية عبارة عن شخصني خمتلفني من حيث مرجعيتهم الفكريـة   ةأن طريف العالق
سواء بطريقـة   والثقافية واالجتماعية وكل واحد منهما حياول أن يؤثر على األخر

مباشرة أو غري مباشرة، مما ينتج أساليب تترجم طرق تفكريمها ونظرمـا للحيـاة   
بصفة عامة وللعالقة الزوجية عل اخلصوص ومنه ميكن أن منيز أسلوبني مميزين هلذه 

  :العالقة ويتمثل يف
  ::أسلوب املعاملة السويأسلوب املعاملة السوي  --1.41.4

                                                
1  .  (M).Christen et Autres,( vivre sans violences?) édition Erès,France 2004, P36. 
2 .  Service des droits des Femmes  et la Direction de l’Action sociale , Brochure sur Les 
Femmes Victimes de Violences conjugales , Paris 1999, P5. 
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امل بني الزوجني على أساس ويتمثل يف أسلوب املودة والرمحة والذي يقصد به التع
االحترام املتبادل وااللتزام بأداء احلقوق والواجبات ومراعاة  ملشاعر األخر مبا يدعم 

 )1(.الثقة  والتفاهم والتواصل الوجداين
  ::ويتمثل يفويتمثل يف: : أسلوب املعاملة الالسويأسلوب املعاملة الالسوي  --2.42.4
  : : أسلوب التسلط والقسوةأسلوب التسلط والقسوة  --  أأ

صرية وعدم إتاحة الفرصة ويقصد به فرض أحد الزوجني رأيه على األخر بطريقة ق
  .له بالتعبري عن ذاته واستخدام أساليب العقاب النفسي واجلسدي يف املعاملة

  : : أسلوب النبذ واإلمهالأسلوب النبذ واإلمهال  --  بب
له دون حماسبة أو عتاب، وعدم  وويقصد ا ترك أحد الزوجني األخر يفعل ما حيل

  .االهتمام مبطالبه وحاجاته ومشكالته وعدم االكتراث بوجوده
  ::ليل واحلماية الزائدةليل واحلماية الزائدةأسلوب التدأسلوب التد  --  تت

ويقصد ا حتقيق أحد الزوجني لرغبات األخر ولـو علـى حسـاب مصـلحته     
ومصلحـة األسـرة وإعفـاءه من أي التزامات، والقيام نيابـة عنـه جبميـع    

 .)2(املسؤوليات
حول العنف األسري والفرق بينه وبني العنف الزوجي وخمتلـف   ممن خالل ما قد

جند أنفسنا أمام ضرورة التحدث عن العنـف الزوجـي   أساليب املعاملة الزوجية 
  .املمارس من قبل الزوج ضد الزوجة كتمهيد لعنف الزوجة ضد الزوج

  
  العنف بين الزوجينالعنف بين الزوجين. . 55

  عنف الزوج ضد الزوجةعنف الزوج ضد الزوجة/ / 1.51.5

                                                
  ،1999د محمد بیومي خلیل، سیكولوجیة العالقات الزوجیة ، دار القباء للطباعة والنشر والتوزیع، مصر، محم . 1

  . 19 - 15ص ص 
  .19 - 14محمد بیومي خلیل، مرجع سابق، ص ص  محمد . 2
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ويقصد به العنف الذي ميارسه الرجل ضد املرأة يف إطار العالقة الزوجية، ويتميـز  
  .وج على الزوجةهذا النوع من العنف بسيطرة الز

  أشكال العنف الذي يمارسه الزوج ضد الزوجةأشكال العنف الذي يمارسه الزوج ضد الزوجة  --  أأ
  :هناك أشكال من العنف متارس ضد املرأة وتتمثل يف

  ::العنف اجلسديالعنف اجلسدي..أأ
ميكن أن ميس املرأة من الناحية اجلسميـة متمثال يف شكـل صفعـات ركـالت   

للعنـف كـاحلرق    ةو غريها، الزوج ميكن أن يستعني بأي شيء أثناء ممـار سـت  
  .جائر، ضربات حبزام السروال، التهديد بالسكني أو املسدس أو أي شيء آخربالس
  ::العنف النفسيالعنف النفسي..بب
ويتمثل يف حتقري، و إهانة املرأة، سلب املرأة كرامتها و حقها كفرد أين ميـارس    

هنا العنف على شكل مصادمات لفظية، مشاهد من الغرية، ديـدات، حمـاوالت   
  .أصدقائهاو حرماا من أقارا و العزهل
  ::العنف اجلنسيالعنف اجلنسي..تت
هو نوع من العنف أين ختضع املرأة ملمارسات جنسية مكرهة رغم عـن إرادـا    

  .مصحوبة بوحشية جسدية، إهانات، مشاهد من التحقري والتهميش
  ::العنف االقتصاديالعنف االقتصادي..جج
ميكن للزوج أن ميارس عنف ذو طابع اقتصادي، يتمثل يف حرمان املرأة من وسائل  

ا األساسية، إما على شكل حرمان أو تقيدالعيش وحاجا.  
إن هذا العنف الزوجي املمارس ضد املرأة ما هو سوى عرض من األعراض الـيت  
تعكس فشل للعالقة الزوجية العادية، فهو سلوك غري مقبول إجتماعيا و يعترب خرق 

  .  )1(لقوانني حقوق اإلنسان
                                                

1 .  Service du droit des droits des Femmes , et la Direction de l’Action sociale , Brochure 
sur Les Femmes Victimes de Violences conjugales , Paris 1999, PP5-6 . 
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  أسباب ممارسة الزوج العنف ضد زوجته أسباب ممارسة الزوج العنف ضد زوجته   --  بب
سات أن هناك أسباب تدفع الزوج للسلوك العنيف ضد زوجتـه  ترى بعض الدرا

جو من التـوتر و   على نصيب أوفر من التعليم، خيلق ةمنها من يرى أن حصول املرأ
الزوج مصحوب بشعور بالنقص الـذي   يؤدي إىل ردة فعل من قبل عدم التوازن مما

يف تصـرفات  يعوضه بإستخدام القوة، باإلضافة إىل الغرية املفرطة للزوج وشـكه  
  . )1(زوجته

وهناك من يركز على التوزيع غري العادل ملصادر القـوة والسلطــة داخــل   
  . األسرة، حيث أن نظام السلطة األبوي يعين أن القوة يف يد الرجل

وهناك من يرجعه لثنائية القوة والضعف اليت تتمثل يف متتع الزوج بقـوة مطلقـة   
حيظى بقوة نسبية يف حميط عالقاته االجتماعيـة  داخل األسرة، بينما يف املقابل جنده 

األخرى، وبالتايل فإن بعض الرجال بالرغم من قوم املطلقة داخل األسرة إال أم 
أسباب إساءة معاملة  ريعتربون أنفسهم عدميي القوة ويف غاية الضعف وهذا ما يفس

  .)2(الزوجة
بتعـاطي الـزوج   بدراسة ربطت العنف الزوجـي   Gelles جالس -لقد قام ا 

أسرة تعاين من العنف األسري فتبني أن  144للكحول حيث أجريت دراسة على 
من هذه األسر سبب العنف مرده لتعاطي الزوج للكحول، حيث أن  %48نسبة 

  .)3(الزوج السكري يفقد سيطرته على نفسه وبالتايل يتعدى بالضرب على الزوجة
البعض أن العنف الزوجـي يظهـر يف   باإلضافة إىل األسباب السالفة الذكر، يرى 

غالب األحيان عم طريق الغرية املرضية اليت ـدف إىل االضـطهاد والتحـرش    
  .بالشريك األخر

                                                
  .127جلیل ودیع شكور، مرجع سابق، ص.  1
  ، دار المعرفة الجامعیة، "دراسة في سوسیولوجیا العنف األسري" عدلى السمرى، االنتھاك الجنسي للزوجة .2

  .26 -25،  ص ص 1999القاھرة،     
  .31بق، صعدلى السمرى، مرجع سا . 3
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فإن الشخص املمارس للعنف ميكـن  ) HERMAN )1983 هرمان -وحسب
أن يكون مقلد لسلوك األب العنيف كشاهد أثناء الطفولة، فهو يقلد منوذج العنف 

  )1(.هالذي تركه له أبو

  دورات العنف الزوجيدورات العنف الزوجي  --  تت
حسب دراسات عديدة يتطور العنف الزوجي من خالل دورات أين الشدة والتوتر 

  .يتزايدان مع الوقت، ميكن أن يؤدي بالزوجة حلد االنتحار
فإن ظاهرة العنف عند الزوجني متر عـرب   E.Walker اليانور والكر -فحسب  

  :تتكرر دورياأطوار منو دوري للتوتر جيري عرب ثالث مراحل 
  ::))22((املرحلة األوىلاملرحلة األوىل..أأ

نالحظ فيها تزايد التوتر يف العالقة الزوجية بـني الـزوجني بشـكل تـدرجيي         -
ألسباب خمتلفة و قد تكون تافهة، يأخذ العنف يف هذه املرحلة شكال نفسيا، لفظيا 

  .أو رمزيا وهي املرحلة اليت تسبق العنف اجلسدي
  
  
  
            :      :      ))33((املرحلة الثانيةاملرحلة الثانية..بب
تبدأ هذه املرحلة عندما يرتفع التوتر إىل درجة تفوق التحمـل عنـد أحــد     -

الطرفني و فيها يظهر العنف اجلسدي و اللفظي بأشد صورة من طرف واحد و من 
  .كال الطرفني و يؤدي هذا العنف الظاهر دوره يف حفظ التوتر

                                                
1  . Aurèle.St-Yves, Perturbations Familiales « et Analyse Transactionnelle thérapeutique », 
     Presses de l ‘Université du Québec,1994, P82. 
 

 .126جلیل ودیع شكور، مرجع سابق، ص.  2
 .126جلیل ودیع شكور، مرجع سابق، ص.  3
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يعتربهـا وسـيلة    ، تتميز بفقدان السيطرة للزوج العنيف الذيةوتعترب أقصر مرحل
فعالة لترهيب الزوجة، واية العنف ترتبط بالتعب اجلسدي واإلنفعـايل ملمـارس   

  .العنف وللضحية
  ))11((املرحلة الثالثةاملرحلة الثالثة..جج
يف هذه املرحلة يظهر سلوك الزوجة اإلنسحايب ويتمثل يف خضـوعها، مـع    -  

  لك شعور الزوج بتأنيب الضمري فيحاول إرضاءها بطرق شىت و ينجح عـادة يف ذ
مث بعـد مضـي   ) شهر العسل الدوري( والكرفتأخذ العالقة بينهما شكال تسميه 
  .بعض الوقت يعود التوتر من جديد

  ننالعنف الزوجي ونظرية أألنماط المنطقية لباطسوالعنف الزوجي ونظرية أألنماط المنطقية لباطسو  --  ثث
عن عجلة السلطة والتحكم ووصفها جـزء  BATESON باطسون -لقد حتدث 

وجد قوة أعلى من قوة عنف من التحليل املنطقي القائم على أساس العالقة، حيث ت
املعتدي أو قوة معاناة الضحية، إا قوة العالقة بني املعتدي والضـحية، أو بصـفة   
عامة هي قوة عالقة الزوجني، فكال الشخصني كل منهما متعلـق بـاألخر علـى    

) un point d’accrochage (أساس أن كل واحد منهما هو نقطـة تشـبت   
بالعالقة هنا التبعية الوجدانية، ألن إستعمال الرجل وأحيانا النقطة الوحيدة، ويقصد 

العنف كحل قصري املدى لفض الرتاعات واملشاكل الزوجية يعزز تبعيته لسـلوكاته  
  .العنيفة

واملرأة اليت ترى هذه السلوكات كعدم كفاءة على معاجلة املشاكل،تود مسـاعدة  
 تبعية لزوجهـا  الرجل على تبين سلوكات عنيفة أخرى، فتجد نفسها هي أيضا يف

هي، هو والعنف، ويستمر املشـكل لوجـود   : فيشكالن بذلك معا اتفاقا بني ثالثة
  )2(.عالقة تبعية منه وتبعية منها

                                                
 .126ص جلیل ودیع شكور، مرجع سابق، . 1

2.(M).Christen et Autres,( vivre sans violences?) édition Erès, France 2004, P64.  
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  أثار العنف الممارس ضد الزوجةأثار العنف الممارس ضد الزوجة  --  جج
للعنف الزوجي أثار جدية و وخيمة يف اللحظة اآلنية و يف املستقبل علـى املـدى   

يأخذ نصيبه من النتائج النامجة عن هذا  الطويل على كل أفراد العائلة حيث كل فرد
  .العنف سواء على الصعيد اجلسدي، االنفعايل و حىت االجتماعي

    ::األطفالاألطفال  --أأ
يف غالب األحيان الطفل الذي يعيش يف جو مشحون بالعنف يكون إما حاضرا أثنـاء  

  .بداية مشاهد العنف، وكثريا ما يكونون هم نفسهم مضروبني و مهددين
فعايل وصحتهم اجلسدية يكونان يف خطر من خالل مشاهد العنف هذه فتوازم اإلن

  ةو اجلو العام للمرتل املشحون متبوع باإلحساس بعــدم األمان، احلساسيـ

سلوكية، صـعوبات   ت، الشعـور بالذنب، إضطرابا)اهلشاشة يف الشخصية(املفرطة 
صراع مع األطفـال عدم التركيز أو الصعوبة يف التركيز، غيابات متكررة، (مدرسية   

).اآلخرين  

  :املراهقني -ب
مسؤوليات كبرية اجتـاه عائلتهم حماوليـن بذلك محاية األم  نكثريا مـا يتحملو 

و إخوم الصغار، آخرين حيسون بضغط نفسي عميق الذي ميكن أن يتـرجم إىل  
  .هروب من املرتل، حماولة اإلنتحار أو اللجوء إىل املخدرات أو تناول الكحــول

على املدى الطويل بعض النمو يتجه حنو مستوى عايل من إعتبار العنف كسـلوك  
مقبول، كوسيلة عادية للتعبري و حل للصراعات، واآلخرين يسـتدخلون جتربتـهم    

مع شعورهم بفقدان األمــل ) الإلنطواء(الفاشلة، مع ميل لإلضطهاد ، واإلنزواء 
   .)1(و اإلحساس بالعجز

                                                
1 .  Brochure sur Les Femmes Victimes de Violences conjugales , Service du droit des 

droits des Femmes , et la Direction de l’Action sociale , Paris 1999, PP10-11.  
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يتمثل يف فقداا لتقدير ذاا، حـىت أن هويتـها الشخصـية    أما بالنسبة للضحية ف
  .وصورة الذات لديها قد تشوهت

 Arndtأرندت -فقدان القدرة على إنشـاء عالقــة ثقـة، فالضحية حسب

كانت تبحث يف إطار العالقة الزوجية عن احلب والـتفهم واإلصـغاء   ) 1984(    
  لكنهـا 

  )1(.فوجئت بالنكران والتهميش 

  نف الزوجة ضد الزوجنف الزوجة ضد الزوجعع/ / 2.52.5
إن ظاهرة عنف الزوجة ضد الزوج أصبحت ظاهرة ملفتة لإلنتباه وخطرية داخـل  
جمتمع تسوده القيم الدينية خاصة وأن مفهوم العنف ظل ولفترات طويلـة مـرتبط   
بالرجل وسيطرة الذكورة، اليت أمست كحتمية وظلت املـرأة خاضـعة تمـع    

اخلال، األخ وصوال للزوج فقـد أكــد    الطاعـة املتواصل بدءا باألب، العم،
بأن رمزية العنف ختص ) "1989( Daniel.welzer long) لونج ولزير لدانيا(

وما من أحد ظن بأن هذه اخلاصية ستتحول للنسـاء لتمارسـها ضـد    " الذكورة
  .الرجال يف يوم مــا

فالظاهرة غري قابلة لإلثبات رغم وجودها فاملوضوع حساس وميس بكرامة الرجـل  
  ورجولته، فال الزوج يستطيع أن يصرح بأنه ضحية عنف زوجته خوفا من العـار 

والفضيحة فريغم على السكوت بدال من نظرات الشـفقة يف أعـني النـاس، وال    
هي بدورها تستطيع أن تتبـاهى بتفوقهـا هـذا ألنـه يـدخل ضـمن        ةالزوج

  .املمنـوعات
  بعض حاالت عنف الزوجة ضد الزوجبعض حاالت عنف الزوجة ضد الزوج  --  أأ

  ))11((  احلالة األوىلاحلالة األوىل  __

                                                
   1. Aurèle.St-Yves, Perturbations Familiales «  et Analyse Transactionnelle thérapeutique », 

       Presses de l' Université du Québec,1994, P83.  
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قضية عرضت على حمكمة االستئناف بالقاهرة فحواها أن الزوجة طلبت زوجهـا  
سـنة وهـي    16ألف جنيه بعد أن طلقها غيابيا بعد زواج دام  20بتعويض قدره 

تعمل كمدرسة، لكن الزوج تقدم للمحكمة رفقة شهود ومستندات أثبـت مـن   
ب مع إجبـاره  خالهلا أنه كان ضحية عنف زوجته حبيث كانت تعتدي عليه بالضر

وقد أثبت الشهود بـأن الزوجـة   ...) كالطبخ والتنظيف (بالقيام باألشغال املرتلية 
أعتدت عليه أمامهم أكثر من مرة، وهكذا وقفت الزوجة موقف خمجـل وحـرج   

  .وأستطاع الزوج أن يثبت تعديها عليه وحكمت احملكمة برباءة الزوج
  ))22((  احلالة الثانيةاحلالة الثانية_ _ 

اإلسكندرية حيث قامت زوجة مبشاركة أمها يف ضرب قضية أخرى غريبة وقعت ب
  الزوج بأبشع صورة حيث قامت الزوجة بعض إصبع زوجها حىت فصلته يف فمها

  .أما أمها فقامت حبلق شنبه  ولوال تدخل اجلريان لكانت النتائج وخيمة
حمتوى هذه القضية يعود إىل وجود خالفات بني الزوجني انتهت بذهاب الزوجـة  

لها وملا حاول الزوج إرجاعها إىل املرتل حيث ذهب إىل بيت أهلـها  إىل بيت أه
  .للصلح، أصرت الزوجة على عدم العودة فقامت مشادات بينهما 

انتهت بتقدمي الزوج بالغ رمسي ضد الزوجة وأهلها وقضـت احملكمـة بسـجن    
  .الزوجة بشهادة الشهود والتقرير الطيب

  ))33((  احلالة الثالثةاحلالة الثالثة  __

مصر العربية وبالذات يف حمافظة اجليزة قامت زوجة بإشعال النار دائما يف مجهورية 
يف البيت أثناء نوم زوجها مما أدى إىل وفاته حرقا بعد ستة أشهر من الزواج وسبب 

ردة  تاحلادثة يعود إىل  رفض الزوج ذهاب زوجته إىل بيت أهلها وعناده هلا فكان
  .الفعل غريبة ووحشية

                                                                                                                                          
1. Site.http://www. diwanalarab.com./ article.2002.  
2. Site.http://www. diwanalarab.com./ article.2002. 
3 . Site.http://www. diwanalarab.com./ article.2002.  
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  ))11((  احلالة الرابعةاحلالة الرابعة  __

لزوج بعد يوم متعب وشاق من العمل وكانت الزوجة تشاهد مسلسـل يف  دخل ا
التلفاز، طلب منها الزوج عمل شاي له فتكاسلت مث أعاد الكـرة فطلبـت منـه    
االنتظار حىت ينتهي املسلسل وحتت إحلاح الزوج نفذ صرب الزوجة فخلعت حذاءها 

  . واالت عليه بالضرب
  ))22((  احلالة اخلامسةاحلالة اخلامسة  __

احلادثة بعد أن رفض الزوج تزويج إأبنته اجلامعيـة بشـخص ال    تعود وقائع هذه
يف املستوى، رغم موافقة الزوجة وإحلاحها على إمتام الزواج لكن رفـض   ايناسبه

الزوج  جعل الزوجة تفكر يف تلقينه درسا عنيفا  مبساعدة ابنتها واخلطيب لكـي  
ه وإجباره على التنـازل  جتربه على املوافقة وبالفعل قام الثالثي بتوثيق الزوج وضرب

عن ممتلكاته، وبعدها رموه من الطابق الثالث وحلسن حظه تعرض لكسور خطرية 
  .وقام بعدها بتقدمي بالغ رمسي حيث مت القبض على الثالثي ارم

  ))33((  احلالة السادسةاحلالة السادسة  --

ومها من مشاهري هوليـود فهـي ممثلـة    (وهو دافيد جست   ليزا منيليقام زوج 
  بطلب تعويض ألا تقوم بضربه وأذيته، فهي تضربه) سينمائيمشهورة وهو خمرج 

ضربـا مربحــا وبصورة متكـررة على حسب قولـه، واملدهش أن رغـم   
بالفرار مرعوبـا   ذقصر قامة الزوجة يف مقابل ضخامة الزوج إال أن هذا األخري يلو

  .من زوجته، خائفا ومرتعشا
  

  ))44((  احلالة السابعةاحلالة السابعة  __

                                                
1 . Site.http://www. diwanalarab.com./ article.2002. 
2 . Site.http://www. diwanalarab.com./ article.2002. 
3. Site.http://www. diwanalarab.com./ article.2002. 
4 . Site.http://www. el bayan.co./.2001/htm 
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ة بأنه تعرض لكثري من االعتداء الكالمـي واجلسـدي   سن 28 جاد روبيكصرح 
خالل زواجه الذي دام سنتني وأضاف أنه يف أحـد املـرات أسـتعمل اهلـاتف     
لالستنجاد مبأوى لضحايا العنف املرتيل وأعترب األمر كمزحة من طـرف رجـل   

منظمة تدعى أوقفوا اإلضطهاد للجميع وـتم   روبيكومنـذ ذلك احلادث أسس 
  .للرجال الذين تعرضوا حلوادث العنف املرتيل مبد يد العون

  ))11((  احلالة الثامنةاحلالة الثامنة  __
موظف بسيط، طلق زوجته األوىل أم لثالثة أوالد وتزوج بسرعة من أخرى  صابر

واليت تعمل كحالقة لكونه ميلك سكن جمهز بأثاث معقول، ويف اليوم الثـاين مـن   
ليه بالضرب  والسبب هو الزواج تفاجأ الزوج بسلوك محاته وزوجته اللتان أال ع

  .عدم قيامه بواجباته الزوجية
جاء اليوم الـذي اسـتغلت    وبعدها أستمرت احلياة بينهما لكن بشكل متوتر حىت

الزوجة فيه خروج زوجها، فأشعلت النار يف الشقة فأحرقتها ائيا، والنتيجة أنه مت 
الطـالق  حبسها بعد إبالغ الزوج الشرطة مع العلم أنه كان يكفـي أن تطلـب   

  .للضرر
  ))22  ((  احلالة التاسعةاحلالة التاسعة  __

بائعة خضروات وأم لثالثة أوالد تصرح أن مادفعهـا لقتـل    يسعاد هر يدالسيدة 
زوجها هو ضربه الدائم هلا وإهانتها واالستيالء علـى أمواهلـا وإنفاقهـا علـى     

، متكاسل ينام النهار ويسـهر بالليـل علـى    لاملخدرات والنساء، وكان ال يعم
ته، وبالتايل فقد كان عبئا على األسرة وعـار علـى الزوجـة    حساب مال زوج

  . واألبناء

                                                
1  .  Site.http://www.lahaonline.com/family/2003.  .  
2. Site.http://www.lahaonline.com/family/2003. 

http://www.lahaonline.com/family/2003
http://www.lahaonline.com/family/2003
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فاتفقت الزوجة مع ابنها وقاما بضرب الزوج املدمن وهو نـائم بقطعـة خشـب    
  .وبعدها قطعوا أحشاءه بالسكاكني 

  .وتعترب هذه من احلاالت النادرة اليت يشترك فيها األبناء مع األم لقتل األب
  ))11((  احلالة العاشرةاحلالة العاشرة  __

 14سنة أم لولد وبنت، تعمل كموظفـة، متزوجــة منــذ    37 لبيبة حمروس
كايف لسد حاجات أسرا ،ومسـاعدة   نسنة، ورثت عن أبيها مبلغ مايل معترب كا

زوجها الذي كان يف ذائقة مالية، لكن طمع الزوج جعله يضع يده بالتدريج علـى  
إىل تصادم بينه وبني زوجته  تأسرته، مما أد مأموال الزوجة وينفقها يف أمور ال ختد

وكانت الزوجة دائما تسامح زوجها، إال أن الزوج مل يكتفي حىت جاء على ايـة  
املال كله بعد أن أشترى به سكنا أخر وتزوج فيه مع إمـرة أخـرى دون علـم    

ـ   لزوجته، لكن بعد أن عرفت هذه األخرية قررت التخلص منه فقامت حبرقه داخ
  .الشقة

  ))22((::عشرعشراحلالة احلادية احلالة احلادية _ _ 

خبري اإلتصاالت الذي قال أنه يواجه نظرات الدهشـة مـن طـرف     حالة نفرز  
اجلميع لكونه رجل ضخم ويعاين من عنف زوجته، حيث أصيب بأضـرار بليغـة   
منها حروق وكسور وجروح تطلبت نقله للمستشفى عدة مرات، ويعتقد نفرز أن 

لك وأن موقع الرجـال  بذ نرجاال كثريين تعرضوا للشيء نفسه ولكنهم ال يعترفو
  .سنة 25من هذه املسألة هو املوقع نفسه الذي كانت عليه النساء قبل 

  ججبعض األسباب المفسرة لسلوك الزوجة العنيف ضد الزوبعض األسباب المفسرة لسلوك الزوجة العنيف ضد الزو    --  بب
أن أسباب ممارسة الزوجة للعنف ضد زوجها ختتلف حسب شكل العنف املمارس 

  . إما القتل، الضرب أو السب والشتم

                                                
1. Site.http://www.lahaonline.com/family/2003.  .  
2 . Site.http://www. el bayan.co./.2001/htm. 

http://www.lahaonline.com/family/2003
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أستاذ علم االجتماع أن هناك تزايـد يف   )1(سنعبد احلميد ح دحممويرى   -
 منحىن ممارسة املرأة للعنف يف اتمع وقد ربطه بزيادة حاالت العنف عنـد 
الرجل وكذلك بزيادة موجات العنف يف كل أحناء العامل بسبب الضغوطات 

  .الواقعة على األفراد
 شخصية الزوج الضعيفة جتعله عرضة للعنف من طرف الزوجـة، فتسـتغل   -

الزوجة هذه الصفة فيه مما يؤدي ا للتعامل معه بأساليب التحقري واستغالل 
  . املوقف

  .زواج الرجل بزوجة ثانية وبأموال الزوجة األوىل -
هناك من يرى أن خروج املرأة للعمل واحتكاكها بالرجال خلق لديها فكرة  -

 الصراع مع الرجل، الذي يرأسها مرة مث ترأس هي مرة أخرى، زيادة علـى 
  . )2(ذلك الضغوط املتزايدة اليت تعيشها أكثر من الرجل

أن املرأة عند خروجها للعمـل تسـتعمل املواصـالت     فتحي األشقرفقد أضاف 
وتقضي معظم وقتها يف العمل كل هذا جيعلها متـوترة   لللوصول للعمل أو للمرت

أو ومضغوطة عصبيا وبالتايل ينعكس سلبا عليها فيجعلها تشارك بالصوت العـايل  
  .)3(باإلحتجاج أو بالتمرد وعدم الطاعة

التنشئة االجتماعية للمرأة ونوع اجلو األسري الذي تربت فيه فالشـخص   -
الذي مورس عليه العنف يف الصغر سوف ميارسه هو بدوره يف الكرب وهذا 

  .ما ينطبق على املرأة
ـ   - ى أما عن العنف يف الطبقات العليا فقد يعود إىل احلرية الزائدة الـيت تعط

  .للمرأة واليت تصل إىل حد االنفالت

                                                
1  .  Site.http://www.lahaonline.com/family/2003. 
2  .Site.http://www.lahaonline.com/family/2003. 
3 . Site.http://www.lahaonline.com/family/2003. 

http://www.lahaonline.com/family/2003
http://www.lahaonline.com/family/2003
http://www.lahaonline.com/family/2003
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أن القضـية   حممـد حيـىي  أما من املنظور اإلسالمي فريى املفكر اإلسالمي  -
مرتبطة بتقهقر القيم اإلسالمية الضابطة حلركة اتمع والسائـد هي القـيم  
املادية اليت تروجها وسائل اإلعالم عجلت يف تالشي اتمـع اإلسـالمي   

  .)1(تميز باحترام املرأة الشديد لزوجهاالتقليدي والذي كان ي
وهناك من يرى أن سبب هذا العنف املمارس ضد الزوج يعود لشخصـية   -

املرأة املسترجلة اليت تضع رأسها ندا للرجل يف مجيع األمور وترفع صوا يف 
البيت، وال تشعر زوجها بأنه رجل البيت فتتعدى عليه باإلهانات اجلارحـة  

  .)2(أمام األوالد
  .نانية وحب النفس فكلما زادت األنانية زاد العنفاأل -
سبب املشكلة يعود إىل سبب جوهري يتمثل يف عـدم   نوهناك من يرى أ -

  .)3(وحماولة فهم اآلخريـن)اإلصغاء(مقدرة الزوجني على االستماع لألخر 
قد تستخدم الزوجة أساليب العنف حبق زوجها كرد فعل لعنف معاكس مبا  -

هها، فالقسوة الشديدة والعنف املستمر من الزوج قد يقوم به من عنف اجتا
  . )4( العنف تيؤدي ا إىل تبين سلوكيا

  تحليل عام للحاالت المعروضةتحليل عام للحاالت المعروضة  --  تت
من خالل احلاالت املقترحة يف هذا الفصل ميكن أن نقوم بتحليل بسيط حملاولة فهم 

ىل ممارس الدوافع واألسباب اليت دفعت باملرأة هذا املخلوق الذي يعترب رمز للحب إ
  .للعنف ويف حق من؟ يف حق شريك احلياة اليت تربطها به عالقة وطيدة ومستمرة

  :فتحليلنا هلذه الظاهرة يوضح أا مرتبطة بعدة أسباب أمهها

                                                
1  .  Site.http://www.lahaonline.com/family/2003. 
2 .  Site.http://www.lahaonline.com/family/2003. 
3  .  Site.http://www.lahaonline.com/family/2003. 
4. Site.http://www.eshraka. com./2005. 
 

http://www.lahaonline.com/family/2003
http://www.lahaonline.com/family/2003
http://www.lahaonline.com/family/2003
http://www.eshraka
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الظروف املادية وضغوطات احلياة اإلقتصادية، وعدم املقدرة علـى مواجهـة    -
أي شـيء فتصـبح    الواقع األليم، املتبوع باحلرمان النسيب وعدم الرضا علـى 

 .اخلالفات عنوانا لبيت الزوجية مصحوب باالحتجاج والتمرد
 ).الواجبات الشرعية(عجز الزوج وعدم قيامه بواجباته الزوجية حنو زوجته  -
 .تعاطي الزوج للكحول وإمهاله ألسرته -
 .ميش الزوجة وإحتقارها من طرف الزوج مع عدم إعطائها أي قيمة -
 .أهلها، وتدخل أهل الزوجة الدائمعدم السماح للزوجة بزيارة  -
سوء معاملة الزوج للزوجة، وبالتايل يكون عنفها كرد فعل لعنـف الـزوج     -

  .الذي وقع عليها
كل هذه األسباب دفعت بالزوجة ملمارسة العنف ضد زوجها بأشكال خمتلفة ميكن 

  :أن نصنفها إىل أربع فئات
طرف الزوجة واملتمثل  ويعترب األكثر استعماال من: العنف اللفظي الكالمي - أ

  . يف السب والشتم واإلهانات والتحقري خاصة أمام األبناء
  : العنف النفسي - ب

ü    واملتمثل يف إفشاء لألسرار الزوجية والتفنن يف ذكر عيـوب الـزوج
 .ومساوئه أمام الغري

ü معايرة الزوج أمام اآلخرين وحتسيسه بالعجز أمامها. 
ü حتقريه أمام األبناء وحتريضهم عليه. 
ü مان الزوج من أهله وحتريضه ضدهم إلشعال نار الفتنة والقطيعـة  حر

 .بينه وبني أهله
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واملتمثل يف معاداة الزوجة لزوجها وهجـره  :  العنف األخالقي النفسي - ت
وبالتايل حرمانه من ممارسة حقه الشرعي كوسيلة لعقابه ألنه رفض تلبية 

  .حاجاا
ين والتسبب يف خلق عاهات مستدمية وأخريا العنف اجلسدي  املتمثل يف اإليذاء البد

من خالل هذه األسباب واألشكال املـذكورة  . لدى الزوج وأحيانا تؤدي إىل قتله
للعنف الذي ميكن أن متارسه الزوجة ضد الزوج نتوصل إىل تفسري للظـاهرة مـن   

  :خالل نقاط ثالث وهي
ü سوء االختيار وعدم التناسب بني الزوجني يف خمتلف اجلوانب. 
ü ة املمارسة للعنف كان هلا هي بدورها تاريخ مع سابق مـع  إن الزوج

 .العنف سواء كرد فعل على عنف زوجها أو اآلباء أثناء الطفولة
ü   التنشئة االجتماعية للزوجة اليت تربت يف حميط غري متزن يطغى عليـه

العنف سواء من طرف األم أو األب وبالتايل تكـون قـد تقمصـت    
 .لنموذج سئ تعرضت له يف طفولتها

ü   ضعف يف شخصية الزوج اليت تبحث دائما عن منوذج للزوج املثـايل
الذي يقوم حبمايتها ويشعرها باألمان، فتصدم بواقع أخر جتد نفسـها  

 . هي من حتمي الزوج وليس العكس

  أثار عنف الزوجة ضد الزوجأثار عنف الزوجة ضد الزوج    --  ثث
فالعنف هو العنف مهمـا كـان   )1(إن ثقافة اتمع هي احملرك الرئيسي لظاهرة العنف

رسه سواء كان رجال أو إمرأة، رغم ذلك فإذا كان الرجل هو املعنف فإنه سـلوك  مما
مقبول اجتماعيا لكونه تعبري أو صورة من صور الرجولية والنموذج الذكري الـذي ال  

أساليب للتعامل والتعبري عن انفعاالته سوى بالعنف، إما إذا كانت املرأة هي املعنفة  دجي
نية على العرف والتقاليد التقبل مبثل هذا األمر بل تـرى أن  فإن النظرة االجتماعية املب

                                                
1.Site.http : // www.daralhayat.com/arob/2005.  

http://www.daralhayat.com/arob/2005
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لذا فإن خطـورة  ) 1(بصفات األنوثة زإمرأة كهذه على أا متسلطة ومسيطرة وال متتا
هذه الظاهرة وهذا الوضع الذي ميكن أن نعتربه غري سوي خلروجه عن املألوف، تكون 

سرة وبالتايل اتمع مـن بعـد   لديه أثار سلبية على عدة أصعدة فهو يهدد استقرار األ
الذي يعيشون داخل  لبإعتبار أن  األسرة مكونة أساسية لبناء اتمع ناهيك عن األطفا

  .األسرة
املمـارس  ( نعلم أنه يف صريورة العنف هناك ثالثية مهمة جدا تتمثـل يف املعتـدي   

 مشـهد (والطرف الثالث وهو من حضـر  ) من مورس عليه العنف(، الضحية )للعنف
هذا املشاهد هم األبناء، فممارس العنف مسؤول عن سـلوكه   نوعادة ما يكو) العنف
كان سلوك الضحية كمـا أن املمارس للعنف والضحية مسؤوالن عـن بقـاء    امهم

  . ) 2( التفاعل الذي تصبـح فيـه سلوكـات العنف متكررة ومكونة هلذه العالقة
ا للخوف وإن تـدخلوا فلصـاحل مـن    التدخل رمب ماألبناء فهم ال ميكنه بلكن ما ذن

  ).األب، األم( سيتدخلون 
وبالتايل جند أن فكرم عن رجل املستقبل تز ورمبا تنشأ لديهم عقدة نفسية عن تلك 
  الصورة السلبية اليت عايشوها وامتثلت أمامهم يف مرحلة الطفولة، ومن مث تصبح لديهم 

ر الفعلي لكل من الزوج والزوجــة  مفاهيم خاطئة إجتاه العالقات الزوجية وعن الدو
، فهــذا  )3(التنـافس  سنوع من التكامل ولي اهذه العالقة اليت يفترض أن جنـد فيه

العنف غري املألوف ينعكس على التنشئـة االجتماعية والنفسية لألطفال ألـم هـم   
  .الضحايا الفعليني وليس الزوج

  
  
  

                                                
1  . Site.http :// www eshraka.com.2005. 
2. (M). Christen et Autres,( vivre sans violences?) édition Erès, France 2004, P63. 
3.Site. http.:// www.albayan.com.2001.  

http://www.albayan.com.2001
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  الخالصة
املتبادل والعيش املشـترك بـني    بواحلإن العالقة الزوجية تقـوم على العطـاء 

الطرفني العالقة، وهذا يف احلالة العادية ولكن عندما يتعذر حتقيق هذا التوافق تنشـأ  
  .، وتفتح جماال للجدل واملشاحناتةاخلالفات الزوجية اليت تعكر صفو احليا

 ا لذا جند يف العالقة بني الزوج والزوجة مالمح من السلوك العنيف ختتلف يف شـد
ودرجتها وتكرارها وحىت يف أثارها من عالقـة ألخرى وفقـا للظروف البيئيـة  

  .واحمليط والثقافة اليت تعيش فيه هذه العالقة
فمن خالل هذا الفصل الذي يعترب لب البحث تناولت الطالبة الباحثة نوعني مـن  

ثـل  العنف الزوجي الذي ميس صميم العالقة الزوجية ومها عنف تعودنا عليه واملتم
يف عنف الزوج ضد الزوجة وعنف أخر دخيل على اتمع العريب يتمثل يف عنـف  

يتكون يف معظمه من العنف اللفظي الكالمي والعنـف   يالزوجة ضد الزوج والذ
من خالل احلاالت املطروحـة يف   هالنفسي وحىت اجلنسي واجلسدي وهذا ما ملسنا

  .هذا الفصل
العنف مهما كان ممارسه سواء كان الزوج وما ميكن أن نستنتجه هو أن العنف هو 

أو الزوجة مادام له أسباب، وأشكال وحىت أثار تعود بالدرجة األوىل على األبنـاء  
  .جيل املستقبل، فاالختالف يكمن يف ممارس العنف ووضعه داخل األسـرة

فعلى الرغم من أن ممارس العنف إما أن يكون الـزوج أو الزوجـة إال أن نـوعي    
ان من حيث بعض األسباب وبعض األشكال، مع املالحظ أن عنـف  العنف يشترك

الزوج ضد الزوجة يطغى عليه العنف اجلسدي، بينما عنف الزوجة ضـد الـزوج   
  .مييزه أكثر العنف الكالمي والنفسي مع إختالف النتائج على من تالقى العنف

يء إال أنه شخصية الطفل الرب ةأما اآلثار فعلى الرغم أا تنصب كلها على تركيبي 
يف نظري، عنف الزوجـة ضـد الزوج له أثـر سليب أكثر على شخصية الطفـل  
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ألن صورة الرجولة واألنوثة بالنسبة إليه ختتل فال يستطيع التمييز بني ماهو فعلـي  
  .ومنطقي وماهو واقع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

 اإلطار  املنهجي
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 املنهج املستخدم يف البحث -1
 إلستطالعیةمكان إجراء الدراسة ا -2
 الدراسة اإلستطالعیة -3

 أهدافها - أ
 وصف لعینة الدراسة اإلستطالعیة - ب
 كیفیة إجراءها - ت
 أسئلة الدراسة  الإلستطالعیة - ث
 عرض لنتائجها - ج

 أدواة البحث -4
 اإلستمارة -
 دراسة حالة -

 )اإلستمارة( بناء أداة البحث  -4
  صدق األداة   -  أ
 ثبات األداة     -  ب
حتدید عینة البحث النهائیة  - 5          

 خصائصهاصائصهاو
  

  المنهج المستخدم في البحثالمنهج المستخدم في البحث  --11
يشري مفهوم املنهج إىل الطريقة اليت يتبعها الباحث لدراسـة املشـكلة موضـوع    

، وذلك دف الكشف عن احلقائق واإلجابة عن التساؤالت اليت أثارها )1(البحث
موضوع البحث، لذا فإن اختيار املنهج املالئم يرتكز أساسا على طبيعة إشـكالية  

 .لبحث واإلمكانيات املادية وامليدانيةا
فالباحث ليس حرا يف إختياره للمنهج وإمنا طبيعة الظاهرة املراد دراستها هي اليت 
تفرض عليه اختيار املنهج املالئم هلا، أما تصنيف املناهج فإا تتحدد بالطريقة اليت 

  .يتبعها الباحث حلل مشكلة أو ظاهرة معينة

                                                
  .107، ص1984وعلم النفس، املؤسسة الوطنية للكتاب، اجلزائر، تركي رابح ، مناهج البحث يف علوم التربية .  1
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هي اليت تفرض على الباحـث إتبـاع   ) موضوع الدراسة(  ومبا أن طبيعة املشكلة
منهج معني دون غريه من خالل خطة عمل يسري عليها لتحقيق هدف البحث فإن 
الطالبة الباحثة من خالل هذه الدراسة تريد الوقوف على األسباب الـين تـدفع   
بالزوجة ملمارسة العنف ضد زوجها مـن خـالل آراء جمموعـة مـن األزواج     

باإلضافة ألشكال العنف اليت ميكن أن ) الطور الثانوي( بقطاع التربية والزوجات 
متارسها الزوجة ضد زوجها دون غريها، لذا نظرا لطبيعة املوضوع املطروح فإنـه  
تطلب إستعمال منهجني بدال من واحد دف التعمق والتحليل أكثر وألن طبيعة 

  :املوضوع تفرض ذلك ومها
  ::املنهج الوصفياملنهج الوصفي  --  أأ

البيانات واملعلومات الالزمـة   عهج الوصفي من املناهج اليت دف إىل مجيعترب املن
، ومنهج البحث الوصـفي  )نفسية كانت أو إجتماعية( لدراسة الظاهرة اإلنسانية 

ال يقف عند حدود ووصف الظاهرة موضوع البحث بل يتعـداها إىل التحليـل   
ديـد الظـروف   والتفسري واملقارنة، فهو يصف ماهو كائن ويفسره ويهـتم بتح 

  .)1(والعالقات اليت توجد بني الوقائع
  ::املنهج اإلكلينيكياملنهج اإلكلينيكي  --  بب

باإلضافة للمنهج الوصفي أرتأت الباحثة أن تزاوجه باملنهج اإلكلينيكي من أجـل  
تكامل يف حتليل وتفسري معمق للنتائج، ألن املنهج اإلكلينيكي يعترب الطريقة الـيت  

وافعها ومدلوهلا وما حيـس بـه   حتاول الكشف عن أسباب الصراعات النفسية، د
 . الفرد وذلك من خالل القيام بدراسة حالة

  مكان إجراء الدراسة االستطالعيةمكان إجراء الدراسة االستطالعية  --22
إن أمهية أي حبث علمي ميدانني واملنهجية املستعملة وصياغة الفروض يتأكد مـن  
خالل الدراسة االستطالعية، فهي تساعد على الكشف عن الظاهرة املراد دراستها 

                                                
  .130، مرجع سابق، ص حتركي راب.  1
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ينة الدراسة، ونظرا لطبيعة املوضوع املتناول يف الدراسة وتشعبه يف البحث لدى ع
وحساسيته أرتأت الطالبة الباحثة أن تكون عينة الدراسة االستطالعية والنهائية من 

وذلك لعدة إعتبـارات  ) قاملة( الوسط التربوي وبالتحديد املرحلة الثانوية لوالية 
  :وضعتها الطالبة يف احلسبان وهي

البة الباحثة يف امليدان التربوي مما يسهل عملية التعامل والتفاعل مـع  تواجد الط -
  .أعضاء األسرة التربوية

لكون أن املؤسسة التربوية متثل منوذج مصغر عن اتمع األصلي يضـم كـل    -
فئات وشرائح اتمع املراد التعرف على أرائهم حول املوضـوع، فهـي صـورة    

تضمن جمموعـة مـن التنظيمـات والعالقـات     مصغرة للحياة االجتماعية ألا ت
  . االجتماعية

العينة املطلوب دراستها والتعرف على آرائها متواجدة يف مكان واحـد يضـم    -
 .خمتلف الفئات واملستويات التعليمية والوظيفية وحىت العمرية

لتحديد مكان وجمال الدراسة، ألن طبيعة املوضوع تتطلب صرب آراء جمموعـة   -
شخاص وهذا لن يتحقق يف وقت حدد وخصـص إلجنـاز رسـالة    كبرية من األ

  .املاجستري خالل سنة
من أجل كل تلك املعطيات أختري الوسط التربوي كمجال للدراسة مـن أجـل    

 .تسهيل سري البحث العلمي
بوالية ) ثانويات 3( لذا فأن الدراسة االستطالعية مشلت ثالث مؤسسات تربوية 

  :وية وهممؤسسة ترب 23قاملة من جمموع 
  ثانوية تاملوكة -
  ثانوية وادي الزنايت -
 .ثانوية بوروايح -

  الدراسة االستطالعيةالدراسة االستطالعية  --33
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إن للدراسة االستطالعية أمهية كبرية يف البحث العلمي حيـث تسـمح للباحـث    
باكتشاف بعض اجلوانب اخلفية للظاهرة املدروسة وتساعدنا على حتديـد التقنيـة   

ياغة فرضيات البحـث وبنـاء وسـيلة    املناسبة لتناول املوضوع كما تساهم يف ص
 .البحث النهائية

تعترب الدراسة االستطالعية كمالحظة أولية للميدان، دف إىل مجع أكرب عدد لذا 
ممكن من املعلومات واملعطيات اليت تساعد فيما بعد على حتديد جمتمـع الدراسـة   

  .والتعرف عليه، كما تساعد على وضع أو إعادة صياغة الفرضيات 
  الدراسة االستطالعيةالدراسة االستطالعية  أهدافأهداف  --  أأ

  :يتلخص اهلدف من إجناز الدراسة االستطالعية يف
وضع وحتديد فروض البحث واليت حتاول الباحثة اإلجابة عنـها مـن خـالل     -

التساؤالت املطروحة يف اإلشكالية واملتمثلة يف معرفة أراء األسرة التربوية لواليـة  
معرفة بعض من أشـكال  قاملة حول أسباب ممارسة الزوجة للعنف ضد زوجها مع 

  .هذا العنف
  التحضري لبناء االستمارة اخلاصة بالبحث يف شكلها النهائي واليت أستخلصت   -
 .بنودها على أساس نتائج حتليل مقابالت الدراسة االستطالعية  

  وصف عينة الدراسة االستطالعيةوصف عينة الدراسة االستطالعية  --  بب
لقد تضمنت عينة الدراسة االستطالعية هلذا البحث رجال ونسـاء مـن خمتلـف    

، ولقد مت إنتقـاء  )الطور الثانوي( ملستويات التعليمية واملهنية باملؤسسات التربوية ا
أفراد العينة للدراسة االستطالعية بطريقة مقصودة ألن اهلدف من البحث أن يكزن 
أفراد العينة من املوظفني املتزوجني واملتزوجات واللذين لديهم أقدمية يف الزواج من 

ن خمتلف الشرائح املتواجدة باملؤسسات التربوية، ولقد سنوات فأكثر م) 3(ثالث 
مقابلة وجها لوجه موزعـة   18متت الدراسة االستطالعية يف شهر أفريل ومشلت 
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يقدمان وصف تفصيلي لعينـة  ) 02(و) 01(على ثالث مؤسسات واجلدول رقم 
  .الدراسة االستطالعية

  .مكان إجرائهايصف توزيع لعينة الدراسة االستطالعية حسب : 01جدول رقم
 إناث ذكور اموع املؤسسة التربوية الرقم
 03 04 07 ثانوية هادي حممود تاملوكة 01
 04 04 08 ثانوية وادي الزنايت 02
 02 01 03  ثانوية بورواح 03

 09 09 18 اموع
يوضح هذا اجلدول أن هناك تساوي بني عدد الزوجات وعـدد األزواج الـذين    

ة اإلستطالعية، كما أن هناك توزيع يف إختيـار املؤسسـات   طبقت عليهم الدراس
حيث جند أن ثانوية تاملوكة موجودة مبنطقة شبه ريفيـة وثانويـة وادي الزنـايت    

  .موجودة بدائرة وثانوية بوروايح متواجدة بوسط املدينة
  .يوضح أفراد العينة االستطالعية  بالتفصيل): 02(جدول رقم 

  

 اجلنس الوظيفـــــة املقابلــة
املستوى 
 التعليمي

األقدمية 
 يف الزواج

عدد 
 األوالد

 السن

  25 04 51ائي ذكر مستشار التربية 01/املقابلة
  17 04 42ائي أنثى مساعدة تربوية 02/ املقابلة
  03 01 38ائي ذكر عون رقن 03/املقابلة
 42 03 17 متوسط ذكر عامل مهين 04/ املقابلة
 44 03 15 جامعي ذكر أستاذ 05/املقابلة
 44 05 22 جامعي ذكر أستاذ 06/ املقابلة
 48 03 21 جامعي أنثى أستاذ 07/املقابلة
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  14 02 41ائي ذكر مساعد تربوي 0 8/املقابلة
 36 02 07 جامعي أنثى أستاذ 09/املقابلة
 36 02 08 جامعي أنثى مقتصدة 10/املقابلة
 39 02 06 جامعي ذكر مستشار توجيه 11/املقابلة
 36 02 08 جامعي أنثى أستاذ 12/املقابلة
 38 02 09 جامعي أنثى أستاذ 13/ املقابلة
 40 02 12 متوسط أنثى عون رقن 14/املقابلة
 39 02 09 متوسط ذكر مسؤل خدمة داخلية 15/ املقابلة
 52 06 30 بدون مستوى ذكر حارس ليلي 16/املقابلة
  09 03 32ائي أنثى قتصاديةعون املصاحل اال 17/ املقابلة
 52 00 23 متوسط أنثى معاون إداري 18/ املقابلة

  
من خالل هذا اجلدول التفصيلي نالحظ أن هناك تنوع يف أفراد العينة االستطالعية  

  .لكي تكون األسئلة النهائية فيما بعد تغطي كل أراء خمتلف الشرائح املعنية بالبحث
  ::ستطالعيةستطالعيةكيفية إجراء الدراسة االكيفية إجراء الدراسة اال  --جج

إن إجراء الدراسة االستطالعية تطلب من الطالبة الباحثـة التنقـل بـني ثـالث     
من أجل اإلطفـاء  ) ريفية وحضرية( مؤسسات تربوية بوالية قاملة من مناطق خمتلفة 

على الدراسة شيء من التنويع والثراء يف املعطيات للوصول إىل حتقيق نـوع مـن   
  .برصد آلراء خمتلفة حول موضوع الدراسة املصداقية العلمية املطلوبة وذلك 

وقد متت الدراسة االستطالعية على شكل مقابالت نصف موجهة كـل مقابلـة   
دقيقة فأكثر حسب طبيعة الشخص ومستواه التعليمي وحىت ملدى  30دامت قرابة 

تقبله لفكرة البحث اليت تعترب جديدة وجريئة وغري متداولة ورمبا ال يتكلمون عنـها  
  .املالحظة هي مع فئة العينة ذات املستوى الدراسي الضعيف والصعوبة
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يف بادئ األمر واجهت الطالبة الباحثة بعض من الصعوبات يف إجـراء املقـابالت    
الذي ميكن أن نسميه نوع من التحفظ نظرا حلساسية املوضوع وعدم تقبل فكـرة  

اج أن الزوجة ميكن أن متارس عنف ضد زوجها باألخص من طـرف فئـة األزو  
لكن بعد شرح اهلدف املرجو من البحث واليت تريـد الباحثـة حتقيقـه    ) الرجال(

  .وإدراك أمهيته وجدت مساعدة وتعاون واستعداد لإلفادة
عشرة كما جاء على لسان املفحوصني حيث  18وقد مت تسجيل حمتوى املقابالت 

ادي اإلحياء تقوم الطالبة الباحثة بطرح األسئلة وتسجل اإلجابة مباشرة ومن أجل تف
باإلجابة وحىت اإلحراج يف اجلواب خاصة بالنسبة لفئة الرجال فقد متت املقـابالت  

  .بصفة فردية كل شخص على حده
  ::أسئلة الدراسة االستطالعيةأسئلة الدراسة االستطالعية  --دد

لقد متت الدراسة االستطالعية على شكل مقابلة وجه لوجه مع أفراد العينة، فكرت 
دراسة االستطالعية لكن طبيعة املوضوع يف بادئ األمر أن أضع استمارة من أجل ال

واهلدف املنتظر منه وحىت الخترج إجابات أفراد العينة عن اهلدف الـذي وضـعته   
الطالبة الباحثة، لذا فضلت أن تكون الدراسة االستطالعية على شـكل مقـابالت   
فردية حددت هلا األسئلة من قبل مع ترك نوع من احلرية للمفحوصني يف اإلجابة، 

  :الدراسة االستطالعية عبارة عن سؤالنيوكانت 
  ماهي حسب رأيك األسباب اليت تدفع بالزوجة ملمارسة العنف ضد زوجها؟ - 1
 ماهي حسب رأيك أشكال العنف اليت متارسها الزوجة ضد زوجها؟ - 2
  عرض لنتائج الدراسة االستطالعيةعرض لنتائج الدراسة االستطالعية  --هـهـ

املقـابالت  من النتائج اليت توصلت إليها الطالبة الباحثة من خالل حتليل حمتوى 
اليت متت مع أفراد العينة االسـتطالعية  ) 18(نصف موجهة وعددها مثانية عشر

  :كانت كاأليت
  .بالنسبة للسؤال األول
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األسباب اليت تدفع بالزوجة ملمارسة العنف ضد زوجها هي كما يلي حسـب  
  :الترتيب

 .العجز املادي للزوج •
 .سوء معاملة الزوج للزوجة وإمهاله هلا •
 .الزوج ضعف يف شخصية •
 .عدم االقتناع بالزوج •
 .التفوق التعليمي للزوجة •
 .خيانة الزوج لزوجته •
  .شخصية الزوجة املتسلطة •

أما بالنسبة للسؤال الثاين املتعلق بأشكال العنف اليت متارسـها الزوجـة كانـت    
  :كالتايل

 .السب والشتم واإلهانات •
 .حرمانه من ممارسه حقوقه الشرعية •
 .العكسحرمانه من زيارة أهله أو  •
 .حتريض األبناء على الزوج •
 .املعاداة •
 .الضرب •
 .خروج الزوجة دون إذن زوجها •
 .التحقري أمام الغري •

هذا باإلضافة إىل أسباب عديدة وأشكال خمتلفة ظهـرت يف نتـائج الدراسـة    
  .االستطالعية لكنها ليست بنفس القوة لذا مت ذكر أهم ماورد فيها

ر إستمارة البحث واليت متثلت يف ثالث حماور وبناءا على هذه النتائج مت وضع حماو
  :كربى



 

 111

 .حمور خاص بالبيانات األولية -
 .حمور خاص بأسباب ممارسة الزوجة للعنف ضد زوجها -
 .وحمور ثالث خاص بأشكال العنف اليت تستعملها الزوجة ضد الزوج -

  أدوات البحثأدوات البحث  ..44
  ستخـدام بغرض مجع البيانات وحتليلها يف ميدان البحث عادة ما يلجأ الباحث إل

جمموعة من األدوات والوسائل اليت متكنه من احلصول علـى املعلومـات حـول    
  .موضوع الدراسة

يوافـق    اونظرا لطبيعة البحث وخصوصيته فقد أستعملت الباحثة أداتني مهمتني مل
أن الباحثة قد أستعانت مبنهجني مهـا   ااملوضوع ويتماشى مع املنهج املستخدم ومب

نهج اإلكلينيكي للكشف عن خلفيات هذه الظاهرة فإن أدوات املنهج الوصفي وامل
  :البحث جيب أن توافق طبيعة هذين املنهجني، لذا أستخدمت الباحثة مايلي

  
 .االستمارة -
دراسة حالة، وما تتطلبه من مقابالت مع احلالة الوحيدة اليت مت التعامـل   -

 . معها
  االستمارة االستمارة   --1.41.4

ل مجع البيانات وهي الوسيلة األكثر إسـتعماال  تعترب االستمارة وسيلة من بني وسائ
اليت دف للكشف عن الظاهرة النفسية واإلجتماعيـة   الو صفيةيف جمال البحوث 

  :وتكمن أمهية االستمارة يف كوا
 .دف إىل الكشف عن آراء الناس حول موقف معني -
 .تطبق على عينة كبرية ومتس جمتمع كبري عكس املقابلة -
 .ئجهاميكن استغالل نتا -
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 .ميكن تطبيقها يف أماكن بعيدة دون حضور الباحث -
نتائج االستمارة تكون صادقة ألا تعتمد على التحليل اإلحصـائي يف   -

 .تفسريها
  صدق االستمارةصدق االستمارة  --  أأ

حبيث جيب أن تصمم  1من أجله عويقصد ا مدى صالحية االختبار لقياس ما وض
ة والتعرف علـى آراء  أسئلة استمارة البحث بشكل خيدم اهلدف األساسي للدراس

األسرة التربوية لوالية قاملة حول موضوع أسباب ممارسة الزوجـة العنـف ضـد    
 .الزوجها

فبعد وضع حماور استمارة البحث وحتديد عباراا إنطالقا من نتـائج الدراسـة     
من معلومات نظرية ولـو قليلـة حـول     راالستطالعية وأيضا إعتمادا على ما توف

 .إستمارة البحث األولية ومت إخضاعها للتجربة املوضوع، قمنا ببناء
أسلوب صدق احملكمني  ىوقد اعتمدت الباحثة يف قياس صدق إستمارة البحث عل

) 4(عددهم  أربعة  نكوسيلة للتأكد من الصدق الظاهري ألداة مجع البيانات وكا
  :وهم 

  اجلامعـــــة  احملكميــــــن
  نتوري قسنطينةجامعة م  -املشرف  –لوكيا اهلامشي . د/أ
  األمري  عبد القادر قسنطينةجامعة   لعويرة عمر. د/أ
 جامعة منتوري قسنطينة  رابح العايب/ د
  باجي خمتار قسنطينةجامعة   بوياية حممد الطاهر/ د

التوجيهية والقيمة اليت سامهت يف تعـديل   ةوقد مت تنفيذ املالحظات وآراء األساتذ
  :بنود االستمارة وكانت كالتايل

                                                
  .141، ص 2003مقدم عبد الحفیظ، اإلحصاء والقیاس النفسي والتربوي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، .  1
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بأسـلوب  ) 14(ورقم ) 09(ورقم ) 07(إعادة  صياغة السؤال رقم  -
 .أكثر توضيح 

 ).05(تبديل كلمة يف السؤال رقم  -
 .وإضافة بدائل لتوضيحه) 11(التدقيق يف السؤال رقم  -
 .ألنه مكرر) 21(وإلغاء السؤال رقم  -
  ثبات االستمارةثبات االستمارة  --  بب

طبق على  عينة  يقصد بثبات االختبار مدى الدقة واالستقرار يف نتائجه فيما لو
وهناك طرق خمتلفة للتأكـد مـن ثبـات      )1(من األفراد يف مناسبتني خمتلفتني

) (Test- Retestاالختبار وقد استعملت الباحثة  طريقة إعـادة االختبـار  
حيث مت تطبيق إستمارة البحث مث أعيد تطبيقها على نفس أفراد العينـة بعـد   

، حيث دلت تائجهم يف التطبيقنيأسبوعني من التطبيق األول من أجل مقارنة ن
النتائج على وجود عالقـة ترابط مرتفعــة حيث قدر معامـل االرتبـاط   

وهذا يعترب معامل ثبات مقبـول وبالتـايل    0.77بـ ) إرتباط بريسون معامل(
  .مستوفية لشروط الصدق والثبات) االستمارة( أعتربت أداة البحث 

  صياغة أسئلة االستمارةصياغة أسئلة االستمارة  --  تت
االستمارة على شكل أسئلة مغلقة يف معظمها وكـذلك   جاءت صياغة أسئلة

  : أسئلة تشمل اإلختيار من متعدد وذلك ألسباب متعددة منها
اإلجابـة   ىجاءت لضبط اإلجابة يف صورة حمددة ال تتعد: األسئلة املغلقة -
 ).بنعم أوال(
اهلدف منه وضع املفحوصني أمام خيارات لإلجابة مبا : اإلختيار من متعدد -

 .يهم وألجل تقدمي توضيح أكثر عن السؤاليوافق رأ
  :لذا متت صياغة األسئلة يف ضوء عدة إعتبارات أمهها

                                                
  .152ص مقدم عبد الحفیظ، اإلحصاء والقیاس النفسي والتربوي، مرجع سابق،  1.
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 .مالئمة املستوى التعليمي ألفراد عينة البحث -
نظرا حلساسية املوضوع روعي يف صياغة األسئلة أن حتقق أكرب قدر مـن   -

حة أو الفهم املباشر غري قابل للتأويل تفاديا للحصول على إجابات غري واض
 .غري صرحية

مرعاة قدرة املفحوصني على متابعة أسئلة االستمارة دون أن يشعروا بـأي   -
إرهاق ذهين أو تشتت فكري أو ملل يعيق اهلـدف املنتظـر مـن هـذه     

  .االستمارة
  النهائيةالنهائية  ثثتحديد عينة البحتحديد عينة البح. . 55  

فقـد مت  ) تعليم ثانوي عام وتكنولـوجي ( مبا أن عينة البحث تنتمي لقطاع التربية
تصال مبركز التوجيه املدرسي واملهين بقاملة ملساعدة الباحثة عل حصـر عـدد   اال

مؤسسة تربويـة   23الثانويات املتواجدة بالوالية، حيث توجد على مستوى والية 
  .طور ثانوي

ولكي تغطي عينة الدراسة الوالية بأكملها حول موضوع البحث فقد مت إختيـار  
شوائية مع مراعاة املوقع اجلغـرايف  مؤسسة بطريقة ع 23مخس مؤسسات من بني 
  .لكل مؤسسة بالنسبة للوالية

بعدما مت إختيار املؤسسات املعنية بالدراسة مت اإلتصال ا للتعـرف علـى عـدد    
املوظفني الذين تتوفر فيهم الشروط اخلاصة بالبحث، وبعد عملية االستقصاء كان 

  .زوج وزوجة 150عدد أفراد العينة 
ـ  قإعادة التطبيمع العلم أن تطبيق و  15اإلستمارة البحث كان على عينة تقدر بـ

مفحوص ومفحوصة، وبالتايل يصبح عدد أفراد العينة اليت طبقت عليها اإلستمارة 
إستمارة حبث من اليت وزعت ومنه ميكـن   123فرد إال أننا مل نسترجع إال  135

بوالية زوج وزوجة من جمموع مخسة مؤسسات  123القول بأن عينة حبثنا مشلت 
  . قاملة
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  :وقد مت إختيار عينة البحث يف ضوء االعتبارات التالية 
أن تكون عينة الدراسة من األسرة التربوية لوالية قاملة وقد مت شرح اهلـدف   -1

 .سابقا
أن تشمل العينة متزوجني ومتزوجات الغري ولديهم أقدمية يف الـزواج مـن    -2

 .ام الشخصيــةثالث سنوات فما فوق دف احلصول على إسقاطات حلي
استبعاد حاالت املطلقني واألرامل واألمي وذلك تفاديا للتشعب والتأثري علـى   -3

موضوع الدراسة الفعلي وكذلك تفاديا لإلسـقاطات الشخصيــة حـول    
 .حيام

أن تشمل العينة مجيع الشرائح التعليمية واملهنية والعمرية باملؤسسة واليت ميكن  -4
 .أن جندها يف اتمع فعليا

ن تكون عينة الدراسة متكونـة من أزواج وزوجات تفاديــا ألحاديـة   أ -5
الرأي أو حتيز جنسي، بل اهلدف هو التعرف على خمتلف اآلراء مـن اجلنيسـن   

 .معا
أن تكون العينة ممثلة متثيال عقالنيا جلميع خواص اتمـع األصـلي قـدر     -6

 .اإلمكان
به ريفية ومنـاطق  أن تكون العينة متنوعة تشمل مناطـق ريفيـة ومناطق ش -7

  .حضرية تغطي والية قاملة
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اإلطار  
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  تقديم الحالـــةتقديم الحالـــة    --11  
  حول الحالـــةحول الحالـــةمعلومات أولية معلومات أولية   --

  سنة 68: السيدة حليمة              السن: االسم
  04: واإلناث       05: الذكور                 09: عدد األوالد
  سنة 30سنة        وأصغرهم  48سنها  اأكرب أوالده
رغبـة  ( تقليدية عن طريق العائلة: سنة          طريقة الزواج  19: سن الزواج

  )لاآله
  سنة زواج 50: يف الزواجاألقدمية 

  هي البنت الكربى :   ترتيب الزوجة يف عائلتها
  : تقدمي الزوج

  يف الفالحة وحاليا متقاعد: سنة                املهنة سابقا  70: السن
  مقبول: املستوى اإلقتصادي للعائلة -
  مضطربة: عالقة السيدة حليمة بزوجها -
  عالقة سلطة ونفوذ : عالقتها بأوالدها -
  غري مستقرة: ة ألبناء فيما بينهم عالق -

  .الطفل الوحيد من بني أختني: وضعية الزوج يف عائلتة
احلالة إنسانة مرحة، تتكلم بطالقة، كثرية الكالم، تتذكر األحداث البعيدة جـدا  

  .أما األحداث القريبة فتجدها صعبة التذكر
طيبـة  تتميز بقوة احلضور والميكن ألي شخص جتاهلها أو جتاهـل وجودهـا،   

وحنونة، لديها ميزة أخرى أا تربط أي حادثة مبثل شعيب أو حكمة قدميـة مـن   
  .التراث الشعيب
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  ::تاريخ الحالـــةتاريخ الحالـــة  --

السيدة حليمة هي األخت الكربى يف العائلة ولديها  أخت تسكن بالقرب منها و 
  .عنه أي شيء نأخ أخذته زوجته بعيدا وال يعرفو

لوحدها، مسـؤولية   ةعلى حتمل املسؤوليسنة أجربت بعدها  12تيتمت وعمرها 
املرتل، مسؤولية إخوا ووالدها، وهي يف حد ذاا كانت حتتاج إىل من يتوالهـا  
وخيفف عنها العبء، خاصة مع حياة الترحال اليت كانوا يعيشوا، وذلك لكي ال 

باليتم والغربة أكثر وهم يف وسط أهلهم كما كان يقول والـدها حسـب    احيسو
  .ليمةالسيدة ح

املقابلة اليت أجريتها مع إبنة السيدة حليمة وهي السادسة يف الترتيـب األسـري   
تعودت يف مرتلنا على قوة حضور أمي أكثر من حضور أيب رغم تواجـده  : قالت

الدائم فيه، كما تعودت على أن أمي دائما كانت والزالت ألحـد اآلن كـثرية   
رار صبـاح مسـاء دون ملـل أو   الدعاء على أيب، ينه وتشتمه أمامنـا بإستم

عن سـردها   فكلل، تتعمد وتتلذذ بذلك، ناهيك عن األمثال الشعبية اليت ال تتوق
أننا أصبحنا حنس بوجود أم فقط يف املـرتل   ةيف حضوره وهو املقصود ا لدرج
لسلطة األب اليت من املفروض أن حنس ـا   دتقوم بالدورين ويف املقابل ال وجو

وأضافت أا منذ .لصمت أو بالرد بكلمات استحي من ذكرهاويكتف هو إما با.
 هفترة طويلة جدا وأمي تنام معنا يف نفس الغرفة ووالدي يف غرفة لوحده، ال ختدم

له حاجاته، حلسن حظه أنه يعيش يف وسط عائلة كبرية وأال كـان   أبدا وال تليب
لغري خاصـة زوج  أا كانت دائما تعايرة وتقارنه مع ا شوما يده. ضحية لإلمهال

  . أختها على إعتبار أننا كنا نعيش كلنا مع بعض يف بيت جدي
بأنه سليب وجوده أو عدم وجوده علـى  : وعندما سألتها عن شخصية أبيها قالت

. حد سواء، غياب فعلي للسلطة األبوية داخل املرتل سواء مع أمي أو مع إخـويت 
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حالة سكر جيلس مـع أيب دون  مثال كان أخي تقريبا كل ليلة يدخل إىل املرتل يف 
  .على فعلته هذه هأن يوخبه أو حياسب

وعندما تكلمت مع احلالة ترددت يف البداية مث بعدها مل متانع فسألتها عن طبيعـة  
  :العالقة اليت تربطها بزوجها ردت بسرعة بعد أن تنهدت وقالت

ت زوجها ويف نفس الوقت تدعي على أخ" يلي الصقتين فيه اأال اليترحبك يا باب" 
وهي أصال زوجة عمها ألا هي السبب كذلك يف هذا الـزواج ويف اختيارهـا   

وحنـب   أنا فحلة وبابا فحـل " وعندما سألتها عن السبب قالت. كزوجة ألخيها
، معالبـالو  طما يـرب  لما حيوأضافت واش ندير بواحد كيما هذا " الرجل لفحل

متحركش خالص وأمسح  النح، حىت كطلقت بنتو ببوالو، داك راسو حتتو وضار
  .للناس حيللوا مشاكله
 ومادخلش كان راجل أخـيت هـو املسـئول عـن أوال د     وحىت يف تربية أوال د

يواجـه،   ششخصية ضعيفة، ما يقدر . كان هو يل يضرم كي خيلطو.وأوالدي
مايستقبلش الضيوف، دميا مدرقن ما يغيب وما يقوم بالواجب كي جي ضـيف  

ىت واجب العزاء مـايقومش بيـه، يعرضـوه النـاس     يرقد وخليه مع النساء، ح
  . مايروحش

ملاذا أستمرت العالقة الزوجية بينهما حلـد   اوحني سألتها مادام زوجها ال يعجبه
وين راح روح كليت راس بابا وبقيت وحدي حىت اخلو الوحيـد  : اآلن أجابت

تلمين،  ، ماكان حىت دار)وبدأت يف البكاء( عليه حىت أخرب  يداتو مرتو وما عند
  .داري وأوالدي خري

لوجاء الزمان يعود خنري راجل فحـل  : وعندما سألتها هل تكرهني زوجك، قالت
: وعندما سألتها عن مواصفات الزوج الذي تتمناه حسب رأيها، قالـت .كي بابا

خيلعين بقبـاحتو وفحـالتو   . خيلعين ومينعينيعجبين الراجل كيما قالو ناس بكري 
  .ومينعين حبرمتة وقدره
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  النقاط التحويلية واحلساسة يف حياة السيدة حليمةالنقاط التحويلية واحلساسة يف حياة السيدة حليمة
 ).سنة 12(وفاة أمها وهي يف سن مبكرة  .1
 .سنة من زواجها 26وفاة أبيها اليت كانت حتبه وتفتخر به بعد   .2
  . فترة طويلة ذانقطاع األخ الصغري عن زيارا دون سابق إنذار من .3

  ::التحليل العام للحالةالتحليل العام للحالة  --
حليمة املعنية بالدراسة وابنتها الصـغرى ميكـن أن   من خالل املقابلة مع السيدة  

  :نستخرج عدة نقاط مهمة متعلقة مبوضوع الدراسة واملتمثلة يف
  .إستخراج األسباب اليت جعلت السيدة حليمة متارس العنف ضد زوجها -
 .إستخراج أشكال العنف اليت تستعملها ضد زوجها -

  ::األسباباألسباب  --11
لتالية واليت دفعتها ملمارسة العنف ضـد  من خالل احلالة املدروسة توصلنا ألسباب ا

  .زوجها
زوج مفروض عليها من طرف أبيهـا وزوجة ( عدم االقتناع به كزوج . 1-1

  :من خالل كالمهـا ه، وهذا ما نالحظـ)أخت للزوج( عمها 
  لوجاء زمان يعود خنري رجل"، "يلي الصقتين فيه اأال اليترحبك يا باب"   

 "الراجل لفحلأنا فحلة وحنب " فحل كي بابا    
 :والعبارات الدالة على ذلك مايلي : ضعف يف شخصية الزوج. 1-2

  .النح، دميا مدرق وما يواجهش ب، داك راسو حتتو ويضرطما حيل ما يرب -     
  .كي جي ضيف مايقابلوش وخليه مع النساء، أنا فحلة وحنب الرجل لفحل -     
  . وبأنـه سليب) حليمةحسب قول إبنة السيدة (لسلطـة األب  دال وجو  -     
 .ما وخبوا وما حاسبودخول األخ يف حالة سكر كل ليلة و األب  -     
وهذا مانتستخلصـه  : الزوج وعدم حتمله مسئولية األسرة ةإمهال والمباال. 1-3

  :من خالل كالم الزوجة وابنتها ويتمثل فيما يلي
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  .كي طلقت بنتو مل يتدخل -
  .له مشاكله وخلي الناس حتل طما يرب لما حي -
  .ما يدخلش يف تربية األوالد وزوج أخيت هو الذي كان يقوم بذلك -

ومن خالل األسباب السالفة الذكر ميكن أن نستخلص أشكال من العنـف الـيت   
  :كانت متارسها احلالة ومتثلت يف

  ::أشكال العنف اليت متارسها السيدة حليمة ضد زوجهاأشكال العنف اليت متارسها السيدة حليمة ضد زوجها--22  
جند أن العنف املمارس من طـرف احلالـة   هذه احلالة  تمن خالل حتليلنا ملعطيا

يتمثل يف العنف اللفظي الكالمي، خاصة املتمثل يف التجريح واإلهانـات وعـدم   
إعطاءه أي قيمة وحتريض األبناء عليه، من جهة أخرى نالحظ أن هناك نوع أخر 
من العنف ميس رجولة الرجل وكرامته واملتمثل يف حرمانه مـن ممارسـة حقـه    

، ففي حالة عنف الـزوج  )بالعنف اجلنسي( يف ما ميكن أن نسميهالشرعي املتمثل 
ضد الزوجة جند أن العنف اجلنسي يتمثل يف إرغام الزوجة على القيـام بالعالقـة   
اجلنسية بينما يف حالة العنف املعاكس موضوع حبثنا هذا جند أن الزوجـة حتـرم   

  .زوجها من املباشرة اجلنسية كوسيلة للعقاب
هذه احلالة أكثر لوجدنا أن هناك أسباب دفعت بالسيدة حليمة  تفسري اولو حاولن
خاصة يف عدم االقتناع منذ البداية ذا الشريك  تالعنف ضد زوجها متثل ةملمارس

الذي ترى الزوجة أنه فرض عليها مما والدها لديها نوع من النفور املستمر رغـم  
ا الصعبة هذا من جهـة  طول فترة الزواج ألن الزوجة مل جتد البديل نظرا لظروفه

ومن جهة إذا أرتبط عدم القبول بسبب أخر يتمثل يف شخصية الزوج الضـعيفة  
فإنه يولد لدى الزوجة شعور بعدم اآلمان والالتوازن وبعدم اإلستقرار خاصة وأن 
السيدة حليمة متنت أن ترتبط بشخص يشبه أبيها لكنها صدمت بشخص ليس يف 

للعنف كوسيلة تعبري وتفريغ ألحاسيسها الـيت   مستوى طموحاا مما جعلها تلجأ
أجربت على كبتها فلم يبقى هلا سوى ممارسة العنف كأخر حل للتواصل ولكـي  
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يسمع صوا، و كثرة األبناء لدى احلالة رغم نفورها من الزوج كان له هـدف  
قوي متثل يف البحث عن احلماية واإلحساس باألمان الذي فقدته بفقـداا أبيهـا   

انت متمسكة به ولكي جتد مكان تأوي إليه عند كربها، خاصـة وأـا   الذي ك
  . حرمت من العائلـة بعد وفاة والدها

وبالتايل جند أن عنف السيدة حليمة مل يكن سوى وسيلة لتثبت وجودها وتعلـن  
عن كياا الذي كان حتت سلطة أطراف أخرى كانوا هم أصحاب القرار فيـه،  

لكن تنتفض املرأة وتعلن عنفها وإمنا بتجمع  ييكف ومن البديهي أن سبب واحد ال
  :مهمة يف حياة احلالة هو الذي فجر هذا العنف وتتمثل يف ةثالثي

املرتل وتربية إخوا  يف سـن   ةوفاة األم وحتمل السيدة حليمة مسؤولي -
  .مبكر كانت هي بدورها حتتاج إىل من يرعاها

- ا كانت تبحث يف الواقع إرغامها على الزواج وعدم اقتناعها بالزوج أل
  ).النموذج األبوي( عن شبيه أبيها
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  عرض عام للنتائج والتعليق عليهاعرض عام للنتائج والتعليق عليها..22
  خصائص عينة الدراسة 2-1  

   01اجلدول رقم 
  ..عينة الدراسة حسب املنطقة اجلغرافية لوالية قاملةعينة الدراسة حسب املنطقة اجلغرافية لوالية قاملة  ععيوضح توزييوضح توزي

  يةاملوقع اجلغرايف للمؤسسة يف الوال  املؤسســة التربوية  الرقم
  غرب والية قاملة  ثانوية هادي حممود تاملوكة  01
  مشال الوالية  ثانوية خلزارة  02
  وسط الوالية  ثانوية أول نوفمرب  03
  جنوب الوالية  ثانوية هليوبوليس  04
  شرق الوالية  متقن بوشقوف  05

إن هذا اجلدول يوزع أفراد  عينة الدراسة حسب املوقع  اجلغـرايف للمؤسسـات   
والية، حيث كما نالحظ أن هذه الدراسة مشلت مخس مؤسسـات مـن   بالنسبة لل

التعليم الثانوي والتكنولوجي متواجدة بواليــة قاملـة وتغطـي حـــدودها     
مبا فيها مؤسسة بوسط املدينـة   ) مشال الوالية وشرقها وغرا وجنوا (األربعـة 

ثانويـة   23لكي تغطي كافة الوالية وتكون مماثلة للمجتمع األصلي املكون مـن  
  .متواجدة على مستوى الوالية ككل

وهذا إن دل على شيء إمنا يدل على حرص الباحثة يف أن تشمل دراسـتها هـذه   
آراء خمتلفة بإختالف املنطقة اليت طبقت فيها الدراسة الريفية منها واحلضرية حـول  
موضوع البحث الذي يهدف إىل التعرف على آراء األسرة التربوية حول موضوع 

  .الزوجة ضد الزوج أسبابه وأشكاله عنف
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  02:اجلدول رقم
  يوضح توزيع أفراد العينة حسب املؤسسات اليت طبقت فيهـا الدراسـةيوضح توزيع أفراد العينة حسب املؤسسات اليت طبقت فيهـا الدراسـة  

  املؤسســة
عدد أفراد 

  العينة
  اجلنس

  عامل مهين  إداري  رمؤ ط
  إناث  ذكور

  07  11  13  14  17  31  تاملوكة/ ثا
  01  04  15  12  08  20  خلزارة/ ثا

  04  04  12  07  13  20  يسهليوبول/ ثا
  02  06  02  02  08  10  متقن بوشقوف

  08  11  23  25  17  42  أول نوفمرب/ ثا
  22  36  65  60  63   123  اموع

 17.88%  29.26% 52.84%  48.78% 51.21%  النسبـــــــة

نالحظ أنه  01من خالل هذا اجلدول املوزع لعينة الدراسة واملكمل للجدول رقم 
جلغرايف للعينة هناك خصائص أخرى تتمثل يف تساوي نسيب بـني  باإلضافة للتوزيع ا

نسبة املفحوصني واملفحوصات من حيث العدد حيث جند أن نسبة الرجال تساوي 
جـاء يف مصـلحة    بوهو تقار %48.78ونسبة النساء تساوي  51.21%

أن هناك خصائص عديدة مشلتها عينة الدراسة والقـراءة   كالدراسة، واملالحظ كذل
  :ية للجدول توضح ذلكالتال

  .تساوي بني عدد األزواج وعدد الزوجات -
تنوع عينة الدراسة حسب التنوع املوجود مبؤسسات التعليم الثانوي، حيـث   -

متثـل   % 29.26ختص فئة املؤطرين و % 52.84جند نسبة كبرية متثل 
 .متثل فئة  العمال املهنيني %17.88فئة اإلداريني 
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ل أن اآلراء حول موضوع البحث مشلت مجيـع  وهذا إن دل على شيء إمنا يد
  . الفئات املهنية و التعليمية باملؤسسة

 
  

  

  الموضحة  لتوزیع أفراد العینة حسب المؤسسة األصلیة 0 1الدائرة النسبیة رقم 

  03اجلدول رقم
  ..يوضح توزيع العينة حسب املستوى التعليمييوضح توزيع العينة حسب املستوى التعليمي                

  النسبة املئوية  تالتكرارا  املستوى التعليمي
  56.09%  69  جامعي
 26.82%  33  ثانوي

  10.56%  13  ابتدائي -متوسط

 6.50%  08  بدون مستوى

 ≈ 100%  123  اموع

 م ــمن خالل نتائـج هذا اجلدول والذي يعترب هو بدوره مكمـل للجدول رق

ثا / أول نوفم  بر 

34,14 %

ثا / تاملوكة  

25,20 %

ثا  / لخ زارة  

16,26 %

ثا / ھلیوب  ولیس 

16,26 %

متقن بوش قوف 

6,13 %  
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والذي يواصل يف تقدمي ووصف خلصائص عينة الدراسـة مـن   ) 02(و ) 01(
  :ادها، جند مايليحيث املستوى التعليمي ألفر

  .من عينة البحث من ذوي املستوى جامعي %56.09أن نسبـة  -
 .لديهم مستوى ثانوي %26.82تليها نسبـة  -
 .مكونة لفئة ذوي املستوى املتوسط واالبتدائي %10.56مث تأيت نسبـة  -
مـن جممـوع    %6.50وأخريا جند أن فئة بدون مستوى متثـل نسـبة    -

 .املفحوصني واملفحوصات
نرجع هذا التفاوت يف النسب  إىل كون أن أكرب فئة مـن مـوظفي   وميكن أن 

الثانويات تتمحور حول التأطري وتتمثل يف الفريـق التربـوي واإلداري ذوي   
املستوى اجلامعي وأقل نسبة تدور حول فئة العمال املهنيني الذين يشكلون نسبة 

  . أقل مقارنة مع الفئة األوىل
 

  

  

  موضحة  لتوزیع أفراد العینة حسب المستوى التعلیميال 0 2الدائرة النسبیة رقم 

  

مستوىثانوي
26,82 %

مستوى جامعي 
56,09 %

مستوى متوسط 
وإبت دائي  

10,56 %

بدون مستوى 
6,50 %
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  04: اجلدول رقم 
  ..يوضح توزيع العينة حسب مدة الزواجيوضح توزيع العينة حسب مدة الزواج              

  النسبة املئوية  التكرارات  األقدمية يف الزواج
  43.09%  53  سنوات 10سنوات إىل  3

  43.09%  53  سنــة 18سنة إىل  11

 13.82%  17  سنة فما فوق 19

  ≈ 100%  123  اموع
  

من خالل هذا اجلدول وتتمة للجداول السابقة يتضح لنا أن أكرب فئة ألفراد العينـة  
 % 43.08يف نفس املرتبة و املقدرة بـ ) 02(والفئة رقم ) 01(هي الفئة رقم 

سنة  18إىل  11سنوات، و  10إىل 3لديها أقدمية يف الزواج حمصورة بني واليت 
ميـة يف الـزواج بنسـبة تســــاوي     سنة فما فوق أقد 19وأخريا تأيت فئة 

%13.82.  
 لمعىن ذلك أن أفراد العينة كلهم لديهم أقدمية كبرية يف الزواج و العالقة  ما تـزا 

  .يسمح هلم بإعطاء آراء تفيد موضوع البحث وختدمه اقائمة، مم
ألا منطلقة من واقع و صميم حيام الشخصية وفيها نوع من اإلسقاط الشخصي 

   .هلذه الظاهرة
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  .مدة الزواجالموضحة  لتوزیع أفراد العینة حسب  0 3النسبیة رقم الدائرة 

     05: اجلدول رقم
  ..يوضح توزيع العينة حسب عدد األوالديوضح توزيع العينة حسب عدد األوالد          

  النسبة املئوية  التكرارات  عدد األوالد
  6.50%  08  دال يوج

 90.24%  111  أوالد 05إىل 01من 

 3.25%  04  فما فوق 06من 

 ≈ 100%  123  اموع

  
يتضح لنا من خالل نتائج هذا اجلدول أن أكرب فئة من عينة البحث لديها عدد من 

تليهـا   90.24%بنسبة تقـدر بــ   ) أوالد 05إىل  01(األوالد حمصور بني 
وهي فئة حمرومـة مـن األوالد رغـم العالقـة الزوجيـة      % 6.50نسبــة 

من 3 - 10 
سنوات 
43,09 %

  من19 سنة 
فما فوق  

13,82 %

من 11 - 18 
سنة%43,09 
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أوالد فما فوق بنسبة تسـاوي   06ة واليت لديها الطويلـة، وأخريا تأيت الفئة الثالث
  .من املتزوجني واملتزوجات123من جمموع العينة الكلي واملقدر بـ % 3.25

من خالل ذلك يتضح لنا بأن األغلبية الكربى لعينة حبثنا لديها من واحد إىل مخسة 
وهي  أوالد، ويف املقابل هناك أزواج وزوجات حمرومني من اإلجناب بينما هناك فئة

  .أطفال فما فوق)  06(من األوالد مبعدل ستة  قليلة جدا لديها عدد كبري
مما يدل على أن أغلبية أفراد العينة يتحكمون يف عملية حتديد للنسل رغـم فتـرة    

  .الزواج الطويلة
تبويب األسئلة المتعلقة بأسباب ممارسة الزوجة للعنف تبويب األسئلة المتعلقة بأسباب ممارسة الزوجة للعنف   2.22.2

  ضد زوجهاضد زوجها
   06:ماجلدول رق

  لق بعالقة عنف الزوجة بضعف يف شخصية الزوجحول السؤال املتع    

  النسبة املئوية  التكرارات  البدائل
 16.26%  20  ال

 29.26% 36  عدم القدرة على مواجهة املشاكل  نعم

 9.75% 12  عدم املشاركة يف تربية األبناء  103

 16.26% 20  يعتمد على الزوجة يف حل مشاكل أسرته  النسبة

%
 28.45% 35  تهيسكت على أخطاء زوج  83.73

  ≈ 100%  123  اموع
لنا من خالل نتائج هذا اجلـدول أن نسبــة مرتفعــة جـدا تقـدر       يتضح
  .من جمموع أفراد العينة أجابوا بنعم حول السؤال املقترح %83.73بـ
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مبعىن أخر  أن عنف الزوجة ضد الزوج حسب رأي أغلبية أفراد العينة يعود سـببه   
أجابوا بـال وهـي فئـة ال     %16.26قابل لضعف يف شخصية الزوج نفسه م

  .ا رغم أا قليلة نيستها
من خالل هذه النتائج نستخلص أن أغلبية أفراد عينة البحـث مـن الزوجـات    
واألزواج أعتربوا أن ضعف يف شخصية الزوج كأحد األسباب اليت تدفع بالزوجـة  

الزوج إىل أرجعوا هذا الضعف الوارد يف شخصية  دملمارسة العنف ضد زوجها وق
  :عدة نقاط موزعة بالنسب املئوية أمهها 

ترى أكرب نسبة بأن ضعف شخصية الزوج يعود بالدرجة األوىل إىل سـبب مهـم   
مث  %29.26وهو عدم قدرة الزوج على مواجهة املشاكل وذلك بنسبة تساوي 

تليها نقطة مهمة أخرى تتمثل يف سكوت الزوج على أخطاء زوجته ممـا جيعلـها   
، بعـدها  %28.45ثر، وهي نسبة قريبة من النسبة األوىل تقدر بـ تتمادى أك
واليت ترى بأن ضعف يف شخصية الزوج يتمثل يف إعتماده  %16.26تأيت نسبة 

اجتاههم، وأخـريا   هالكلي على الزوجة يف حل مشاكل أسرته وختليه عن مسؤوليات
 كارترى أن ضعف شخصية الزوج يتمثل يف كونه ال يش% 9.75جند أن نسبة 

وحتميلها للزوجة وحدها ممـا   ةزوجته يف تربية األبناء وبالتايل التهرب من املسؤولي
العنف بإعتبـاره   هيدفعها هي إىل اإلحساس بالتفوق علية، والنتيجة أا متارس ضد

  .كحق من حقوقها
ومن خالل هذه النتائج نستخلص أن عنف الزوجة ضد الزوجة ال يأيت من فـراغ  

ج يف حد ذاته، حبيث تستغل الزوجة هذه الصفة السلبية فيه ممـا  وإمنا مرجعه للزو
  .يؤدي ا إىل التعامل معه بأساليب التحقري واستغالل املـوقف

  .وهذا جيعلنا نفترض لو كان للزوج شخصية قوية هل يسمح بأن تعنفه زوجته؟ 
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   07: اجلدول رقم
  حول السؤال املتعلق بسوء معاملة الزوج للزوجةحول السؤال املتعلق بسوء معاملة الزوج للزوجة  

  النسبة املئوية  التكرارات  البدائل
  22.76%  28  ال

 77.23%  95  نعم

  ≈ 100%  123  اموع
  

إن هذا اجلدول يبني وبصورة واضحة توزيع آراء أفراد عينة الدراسة حول السؤال 
املتعلق بسوء معاملة الزوج وعالقته بعنف الزوجة ضد زوجها، حيث جنـد مـن   

 %77.23ينة حبثنا وبنسبة تقدر بــ  خالل نتائج هذا اجلدول أن أغلبية أفراد ع
ترى بأن سوء معاملة الزوج للزوجة له تأثري على ممارسة الزوجة للعنف ضده كرد 

من املفحوصني أجـابوا بـال    %22.76نسبة  لفعل عن عنف وقع عليها  مقاب
له بسوء معاملة الزوج هلا وهي نسـبة قليلـة    ةواليت ترى أن عنف الزوجة ال عالق

  .بة األوىلمقارنة مع النس
مما يدفعنا ألن نستنتج بأنه نظرا لكون أغلبية أفراد العينة من الطبقة املتعلمـة ومـن   
املؤطرين داخل املؤسسات التربوية، جاءت إجابام على هذا النحو حيث أعتـربوا  
أن عنف الزوجة ماهو سوى رد فعل على عنف مقابل وقع يف حقها كإنسانة هلـا  

  . كيان وشخصية ووجود
سوة الشديدة والعنف املستمر من طرف الزوج قد يؤدي بالزوجـة إىل تـبين   فالق

  .سلوك عنيف حبق زوجها كرد فعل معاكس
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  08: اجلدول رقم

  حول السؤال املتعلق بالعجز املادي الزوج حول السؤال املتعلق بالعجز املادي الزوج       
  النسبة املئوية  التكرارات  البدائل

 36.58 %  45  ال

  23.57% 29  عدم عمل الزوج  نعم

78  
املادي  هليعمل لكن مد خو
  21.95 %  27  ضعيف

  17.88 %  22  يبذر ماله خارج األسرة  63.41%
  ≈ 100%  123  اموع

  :حسب نتائج هذا اجلدول نالحظ مايلي
من أفراد العينة أجابوا بنعم حول السؤال الذي يربط عنـف  % 63.41أن نسبة 

  .الزوجة ضد الزوج بضعف املدخول املادي للزوج
جابوا بال حول نفس السؤال وهي نسـبة معـربة   أ %36.58و نسبة تقدر بـ 

من خالل هذا ميكن أن نستخلص بأن الفئة األوىل واليت متثل األغلبية قـد  .كذلك
 %23.57أرجعت العجز املادي للزوج إىل عدة بدائل، جند منـها أن نسـبة   

ـ  هوبالتايل ال ميكن لترجعه إىل كون الزوج بطال وال يعم طلبـات زوجتـه    ةتلبي
  .املتكررة
من أفراد العينة أرجعوا هذا العجز إىل كون الـزوج يعمـل    %21.95ونسبة 

ولكن دخله املادي ضعيف، والنتيجة واحدة وهي عجز الزوج أمام طلبات الزوجة 
  .امللحة
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ترى بأن العجز املادي للزوج يرجع إىل سبب وجيه وهـو   %17.88أما نسبة 
  .تبذير الزوج ألمواله وصرفها خارج نطاق األسرة

هنا نستنتج أن من بني األسباب اليت ميكن أن تدفع بالزوجة ملمارسة العنـف   ومن
ضد زوجها يتمثل يف عجزه عن تلبيـة حاجاا ومتطلباا املاديـة اليت تراهــا  

نتيجة احلرمان املتبوع بعدم الرضا على كل شيء ممـا يتـرك جمـال     ةهي ضروري
  .ح للمعاركللخالفات املستمرة داخل األسرة فتحوهلا إىل مسر

أجابوا بال حول نفس السؤال، وهي نسبة الميكـن   %36.58بينما جند نسبة 
جتاهلها، فرمبا يعود ذلك إىل طبيعة العينة اليت يتشكل نصفها تقريبا مـن زوجـات   
عامالت مما جيعلهن يف غىن عن مدخول أزواجهن ألن لديهن نوع مـن االكتفـاء   

  .الذايت واإلستقاللية املادية
    9: ماجلدول رق

  حول السؤال املتعلق بعدم اقتناع الزوجة بالزوج كأحد األسباب حول السؤال املتعلق بعدم اقتناع الزوجة بالزوج كأحد األسباب   
  النسبة املئوية  التكرارات  البدائل

 27.64 %  34  ال

  72.35 %  89  نعم

  ≈ 100%  123  اموع
من خالل نتائج هذا اجلدول نالحظ أن أغلبية كبرية من أفراد عينة البحث أجابت 

تناع الزوجة بالزوج وعالقته بظهور العنف عندها  املتعلق بعدم إق لبنعم حول السؤا
  .من جمموع أفراد العينة %72.35، وهي نسبة متثل اضد شريكه
من جمموع أفراد العينة أجابوا بال، ألم يرون بأن عـدم   %27.64مقابل نسبة 

  .لـه بالعنف الذي ميكن أن متارسه الزوجة ضده ةاإلقتناع بالزوج ال عالق
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من طرف الزوجة ميكـن أن  ) الزوج( بأن عدم اإلقتناع بالشريك مما يدفعنا للقول
يؤدي ا إىل ممارسة العنف ضده، ومن هنا أيضا ميكن أن نتكلم عن دور اإلختيار 
يف عملية التوافـق الزواجي وكذلك إقتناع أحـد الطرفني باألخر وتقبله كمــا  

ئقي بني الطرفني كأول هـو له تأثري على حتقيق التوازن واإلستقرار األسري والعال
  .خطوة من خطوات بداية أسرة سعيدة

فسوء اإلختيار أو اإلختيار املفروض على الزوجة من طرف األهل، وما يتبعــه   
بالشريك لعدم تناسبه مع الصورة اليت رمستها الزوجة يف خميلتـها   قتناعمن عدم اإل

وجة ملمارسة العنـف  لشريك حياا يعترب من بني األسباب اليت ميكن أن تدفع بالز
وسيلة تعرب ا عن رأيها وتعلن عن رفضها الذي كبـت   دألنه ال توج اضد زوجه

  .بداخلها سوى ممارسة العنف كوسيلة للتفريغ 
  .وهذا أوضحته آراء عينة الدراسة حول هذا السؤال 

   10: اجلدول رقم
  . . حنو الزوجةحنو الزوجة  ههحول السؤال املتعلق بإمهال الزوج لواجباتحول السؤال املتعلق بإمهال الزوج لواجبات  

  النسبة املئوية  التكرارات  البدائل
 14.63%  18  ال  نعم

 28.45%  35  حرماا من حقوقها اجلنسية  105

 56.91%  70  )عدم إعطائها أي قيمة( حتقريها   %85.36

  ≈ 100%  123  اموع
حول )  07(من خالل نتائج هذا اجلدول والذي يعترب مكمل لنتائج اجلدول رقم 

طه بسوء معاملة الزوج هلا جند كذلك أن نسـبة  بعنف الزوجة ورب: السؤال املتعلق 
حنـو   هكبرية من أفراد العينة أجابوا بنعم حول السؤال املتعلق بإمهال الزوج لواجبات
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زوجته وعالقته مبمارستها للعنف ضده كأحد األسباب، فجاءت أرائهـم معـربة   
  :بالنسب كاأليت

ـ    % 85.36 نسبة تقدر بـ - م من جمموع أفراد العينـة أعطـوا رأيه
باإلجياب حول السؤال املطروح، مبعىن أن عنف الزوجـة ضـد الـزوج    

 .حسب أراء العينة املختلفة قد يعود إىل إمهال الزوج لواجباته حنو زوجته
يف املقابل جند أن هناك نسبة قليلة مـن أفـراد نفـس العينـة وتقـدر       -

  .أجابوا بال حول نفس السؤال %14.63بـ
ألغلبية ترى بأن عنف الزوجة ضد الزوجة يعود من خالل هذه النتائج نستنتج أن ا

  :إلمهال الزوج هلا، حيث ترى هذه الفئة أن إمهال الزوج للزوجة يتمثل يف
 %28.45تليهـا نسـبة    %56.91قيمة بنسبة  أيحتقريها وعدم إعطائها  

  .ترجعه حلرمان الزوج زوجته من ممارسة حقوقها الشرعية
عاملة الزوج للزوجة وإمهاله هلـا ينصـبان يف   فمن هنا ميكننا إذن القول بأن سوء م

نفس السياق ويؤكدان بأن عنف الزوجة ماهو سوى رد فعل لظلم وجـور وقـع   
عليها من طرف الزوج مع العلم أن تركيبة عينة الدراسة حتتوي على اجلنسني مبعىن 
أخر أن اآلراء املصرح ا من خالل هذا البحث هي للرجال والنساء علـى حـد   

  .سواء
  11: دول رقماجل

  ..حول السؤال املتعلق بالتفوق التعليمي للزوجة حول السؤال املتعلق بالتفوق التعليمي للزوجة 

  النسبة املئوية  التكرارات  البدائل
  47.15%  58  ال

 52.84%  65  نعم

  ≈ 100%  123  اموع
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بالنسبة  آلراء عينة الدراسة حول السؤال املتعلق بالتفوق التعليمي للزوجة وعالقته 
ة بني الذين أجابوا بنعم والذين أجـابوا  مبمارستها العنف ضد زوجها جاءت متقارب

تـرى   %52.84بال مع تفوق نسيب لفئة الذين أجابوا بنعم وهي نسبة تقدر بـ
بأن للتفوق التعليمي للزوجة مقارنة مع املستوى التعليمي للزوج له تأثري على تـبين  

. الزوجة سلوكات عنيفة حنوه، وهذا رمبا يعود إلحساسها بنوع من التفوق عليـه 
و زوجها تستغله بعض الزوجات ملمارسة العنف  ةدم التكافؤ املوجود بني الزوجفع

ضد أزواجهن على شكل خمتلف يتمثل يف عدم اإلحترام والتهميش، فتستهني بـه  
  .وحتتقره 

من عينة الدراسـة    %47.15ويف املقابل جند نسبة مقاربة للنسبة األوىل تشكل 
له مبمارستها العنـف   ةيمي للزوجة ال عالقأجابوا بال، حيث يرون أن التفوق التعل

  .ضد زوجها
ومن خالل هذه النتائج نستخلص بأن الدافع وراء تقارب النسب بني اإلجابـات  
بنعم واإلجابات بـال رمبا يعود لكون أن نصف أفراد العينة يتكون من زوجـات  
وعلى األرجح أن هؤالء الزوجات رمبا يكن متزوجات من أزواج أقـل منـهن يف   

ملستوى التعليمي، أو رمبا لكون أغلبية عينة الدراسة تتكون من الطبقة املتعلمة اليت ا
تتميز بالوعي والتزن األمور مبقياس من األفضل أومن يكافئ من كان لـه دور يف  

  .هذه النتائج احملصل عليها
ومهما كان السبب فإنه قد تبني لنا بأن التفوق التعليمي للزوجة ال يعترب من بـني  

سباب اليت تدفع بالزوجة ملمارسة العنف ضد زوجها كسـبب فاصـل نظـرا    األ
لتقارب يف اآلراء بني نعم وال، بل ميكن إعتباره كأحد األسباب لكنه ليس بـنفس  

  .األمهية
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مما يدل على أنه كلما كانت الزوجة متعلمة كلما ترفعت عـن بعـض األمـور    
جتعلها تتفهم الوضـع وألن   كاملستوى التعليمي للزوج، ألن متلك درجة من الوعي

  .أساس الزواج هو اإلقتناع باإلختيار املناسب
  
  
  

تبويب أسئلة المحور الثالث في استمارة البحث والمتعلق تبويب أسئلة المحور الثالث في استمارة البحث والمتعلق   
  بأشكال العنف التي يمكن أن تمارسها الزوجة ضد ا لزوجبأشكال العنف التي يمكن أن تمارسها الزوجة ضد ا لزوج

    1212: : اجلدول رقماجلدول رقم
  الشتمالشتم    --11--

  النسبة املئوية  التكرارات  البدائل
 29.26%  36  ال

 70.73%  87  نعم

  ≈ 100%  123  اموع
من خالل إجابات عينة الدراسة حول هذا السؤال الذي يعترب السب والشتم كأحد 
أشكال العنف الذي متارسه الزوجة ضد زوجها نالحظ أن أغلبيـة اآلراء جـاءت   

من جمموع أفـراد العينـة مقابـل نسـبة      %70.73 موافقة بنسبة تقدر بـ
  .أجابوا بال 29.26%

النتائج احملصل عليها وحسب آراء عينة حبثنا نستخلص بأن الزوجــة فمن خالل 
تلجأ للسب والشتم كأحد أشكال العنف اليت متارسها ضد زوجها والذي ميكـن 

  . إعتباره كجزء من عالقاا املتبادلة داخل أسرا اليت نشأت فيها
  1313: : اجلدول رقماجلدول رقم
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  املعايرة واملقارنة بالغرياملعايرة واملقارنة بالغري  --22--
  النسبة املئوية  التكرارات  البدائل
 17.88%  22  ال

 82.11%  101  نعم

  ≈ 100%  123  اموع
حسب نتائج هذا اجلدول نالحظ أن نسبة كبرية من أفراد عينة الدراسة واملقـدرة  

يرون أنه من بني أشكال  العنف اليت  متارسها الزوجة يف حـق   % 82.11بـ 
أجابوا بال حـول   %17.88زوجها هي املعايرة واملقارنة مع الغري، مقابل نسبة 

  .نفس السؤال ، مما جيعلنا ندرك بأن الزوجة تتقن هذا النوع من السلوك جيـدا 
ومن هنا نستخلص أن للزوجة طرق وأشكال تستعملها يف معاملة زوجها تتناىف مع 
القيم األخالقية، وما املعايرة واملقارنة مع الغري سوى واحدة من بني أشكال أخرى 

  .تصغري الزوج وحتطيمه نفسيا ومعنويا ترمي من ورائها
  14: اجلدول رقم

  املعاداةاملعاداة  --33--

  النسبة املئوية  التكرارات  البدائل
 21.13%  26  ال

 78.86%  97  نعم

  ≈ 100%  123  اموع
نتبني من خالل استعراضها لنتائج هذا اجلـدول أن هنـاك نسـبة تقـدر بــ      

غلبيـة تـرى أن الزوجـة    من أفراد العينة وهي نسبة كبرية متثل األ 78.86%
كشكل أخر من أشكال العنف اليت  هتستعمل املعاداة مع زوجها مبعىن أا ال تكلم



 

 140

املعاداة  نال يعتربو %21.13متارسها ضده، يف املقابل توجد نسبة قليلة تقدر بـ
  .كشكل من أشكال العنف

جهـا  ومن هنا ميكن أن نستخلص بأن للزوجة أساليبها  اخلاصة يف التعامل مع زو
 بعندما تريد معاقبته أو تعنيفة، وتتخذ من املعاداة كأسلوب مـن بـني األسـالي   

  .الشائعة و العديدة املستعملة من طرف الزوجات 
  

  15: اجلدول رقم
  حرمانه من ممارسة حقوقه اجلنسيةحرمانه من ممارسة حقوقه اجلنسية  --44--

  النسبة املئوية  التكرارات  البدائل
 %28.82  33  ال
  73.17%  90  نعم

  ≈ 100%  123  اموع
الذي يعترب أن حرمان الزوجة  لحظ من خالل نتائج هذا اجلدول واملوافق للسؤانال

زوجها من ممارسة حقوقه الشرعية كشكل من أشكال العنف يف حق الزوج، جنـد  
جاء رأيهم باملوافقة حـول   %73.17أن أغلبية أفراد عينة حبثنا هذا واملقدرة بـ 

  .هذا السؤال، أي أكثر من نصف عينة البحث
  جند نسبـة تقـدر ةملالحظ أنه يوجد يف مقابل النسبة األوىل واملمثلة لألغلبيمع ا

اليعتربون حرمان الزوجة زوجها من ممارسة حقـه الشـرعي    %28.82بـ  
  . كشكل من أشكال العنف ضده 
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هو سلوك يهني الزوج وميسـه   يمع العلم أن حرمان الزوج من ممارسة حقه الشرع
جل، ألن الزوجة اليت متتنع عن زوجها دون عذر تعترب يف رجولته ويغضب اهللا عز و

  .ناشز 
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  16: اجلدول رقم
  حرمان أهله من زيارتهحرمان أهله من زيارته  --55--

  النسبة املئوية  التكرارات  البدائل
 %34.95  43  ال
  65.04%  80  نعم

  ≈ 100%  123  اموع
من خالل نتائج هذا اجلدول نالحظ أن أغلبية أفراد عينة حبثنا تـرى أن حرمـان   

ة  أهل الزوج من زيارته أو زيارة مرتله كأحد أشكال العنف اليت ميكـن أن الزوج
وا بـنعم حـوايل   أجابمتارسها هذه الزوجة يف حق زوجها حيث تقدر نسبة الذين 

ا أجابت بـال وهـي    نمن جموع أفراد العينة مقابل نسبة ال يستها 65.04%
  .%34.95تقدر بـ 

ل العنف اليت متارسها الزوجة يف حـق  ومن هنا نستخلص كذلك أنه من بني أشكا
زوجها هي حرمان أهله من زيارته يف بيته وبالتايل حماصرة الزوج وحماولة عزله عن 
أهله وأقربائه وفرض نوع من احلصار النفسي الذي يشعره باخلجل أمام نفسه وأمام 

 الغري، فتكون بذلك الزوجة قد قطعت صلة الرحم اليت أوصـانا اهللا  مأهله وحىت أما
  .سبحانه وتعاىل بوصلها وباألخص الوالدين

  17: اجلدول رقم
  خروج الزوجة دون إذن زوجهاخروج الزوجة دون إذن زوجها  --66--

  النسبة املئوية  التكرارات  البدائل
  33.33%  41  ال
  66.66%  82  نعم
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  ≈ 100%  123  اموع
من  %66.66نالحظ من خالل النتائج املبوبة يف هذا اجلدول أن نسبة تقدر بـ

زوج وزوجة يرون يف خروج الزوجة دون  123واملتكونة من أفراد عينة البحث 
أجابوا بـال   %33.33إذن زوجها شكل من أشكال العنف ضده ، مقابل نسبة 

  .حول نفس السؤال 
ومن هنا نستخلص كذلك أن أراء عينة الدراسة يف اغلبها تعترب بأن خروج الزوجة 

ترى العكس وهذا  دون إذن زوجها كعنف وقع يف حقه، رغم وجود نسبة معتربة
رمبا راجع لتشكيلة العينة يف حد ذاا على إعتبار أا متكونة من زوجات مما أطغى 

  . على إجابام نوع من اإلسقاطات الذاتية مع نوع من اإلستعالء
  18: اجلدول رقم

  حتريض الزوجة لألبناء على الزوجحتريض الزوجة لألبناء على الزوج  --77--

  النسبة املئوية  التكرارات  البدائل
 29.26%  36  ال

 70.73%  87  نعم

  ≈ 100%  123  اموع
نالحظ من خالل نتائج هذا اجلدول  أن أغلبية أفراد العينة أجابوا بنعم  وهي نسبة 

حول السؤال املتعلق بتحريض الزوجة أبناءها ضـد   %  70.73معربة تقدر بـ
كسلوك من سلوكات العنف اليت متارسها الزوجة يف حق شريكها ) أبوهم( الزوج 

لـه يف   ةطرها لكون الزوجة تكون قد أقحمت طرف ثالث ال عالقويعترب من أخ
حل وتسوية مشاكلها مع زوجها أال وهم األبناء، ويف املقابل جنـد نسـبة متثـل    

  .ذلك نمن أفراد العينة ال يرو 29.26%
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وبالتايل ومن خالل هذه النتائج نستخلص بأن الزوجة حبكم مكانتـها يف األسـرة   
أم لتكسب أبناءها يف صفها وتستغلهم يف مشـاهد  تكون قد استغلت وضعيتها ك

العنف ضد زوجها الذي هو يف الواقع أبوهم وذلك كدعم وقوة هلا عندما تواجـه  
زوجها، حيث تقوم بتحريضهم عليه والتقليل من قيمته وتصغري صورته كسـلطة  
وكأب أمامهم، يف املقابل تكون هي يف مركز قوة داخل هذه العائلة فتصدر هـي  

  ).الزوج(يف حقها ومبفردها دون أخذ رأي الطرف الثاين  قرارات
  19: اجلدول رقم

  الضربالضرب  --88--

  النسبة املئوية  التكرارات  البدائل
 56.91%  70  ال

 43.08%  53  نعم

  ≈ 100%  123  اموع
من عينـة الدراسـة    % 43.08من خالل نتائج هذا اجلدول نالحظ بأن نسبة 

) الضرب يف حـق زوجهـا  ( لعنف اجلسدي يرون بأن الزوجة ميكن أن تستعمل ا
رفضت هذا  %56.91كوسيلة للتفاهم وفك الرتاع، مقابل نسبة أكرب تقدر بـ 

  .الطـرح أو هذا الرأي
ومن هنا ميكن أن نستخلص بأن الزوجة يف ممارستها للعنف ضد زوجها حسب 

مستوى  ىآراء عينة البحث، ميكن أن تستعمل أشكال خمتلفة من العنف ال تتعد
لعنف اللفظي الكالمي أو العنف النفسي والميكن أن تصل للعنف اجلسدي املتمثل ا

على  التركيبة املرأة الفيزيولوجية اليت ال تساعده هيف الضرب وهذا رمبا نرجع
ممارسة العنف اجلسدي وإستعمال القوة وكذلك لكون أغلبية عينة حبثنا من الطبقة 

ل واملنطق بالنسبة إليهم، ورمبا يعود لكون العق هاملتعلمة ومثل هذا الطرح ال يقبل
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فإن كربيائهم كرجال ) رجال(نصف أفراد عينة الدراسة متكون من األزواج 
  . مينعهم من اإلعتراف أو تصور بأن الزوجة يكن أن تضرب زوجها

وعموما ومن خالل استعراضنا آلراء األسرة التربوية حول موضع عنف 
اك أسباب تدفع بالزوجة ملمارسة العنف الزوجــة ضد الزوج نالحظ بأن هن

  .ضد زوجها بأشكال خمتلفة  نلخصها ونرتبها حسب النتائج احملصل عليها
  20اجلدول رقم 

يلخص ويرتب األسباب اليت تدفع بالزوجة ملمارسة العنف ضد زوجها يلخص ويرتب األسباب اليت تدفع بالزوجة ملمارسة العنف ضد زوجها 
  ..حسب أراء عينة البحثحسب أراء عينة البحث

  النسبة  األسباب  الترتيب
  %85.36  إمهال الزوج لواجباته حنو زوجته  01
 83.73%  ضعف يف شخصية الزوج  02

 77.23%  سوء معاملة الزوج للزوجة  03

 72.35%  عدم اقتناع الزوجة بالزوج  04

 63.41%  العجز املادي للزوج  05

  52.84%  التفوق التعليمي للزوجة  06
من خالل نتائج هذا اجلدول نتبني أن من أهم األسباب الـيت أحتلـت الصـدارة    

  :نا واليت تدفع الزوجة ملمارسة العنف ضد زوجهــا هيحسب آراء عينة حبث
املرتبة األوىل تليها ضعف يف شخصية الـزوج   يف إمهال الزوج لواجباته حنو الزوجة

بعدها سوء معاملة الزوج للزوجة مث تليها عدم إقتناع الزوجـة بشـريكها تليهـا    
  .ستوى الزوجالتفوق التعليمي للزوجة مقارنة مب ااملدخول املادي للزوج وأخري

  .واملدرج التكراري املوايل يوضح ذلك
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  01: رقم المدرج التكراري
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  21اجلدول رقم 
يلخص أهم أشكال العنف اليت ميكن أن متارسها الزوجة يف حق زوجها حسـب  

  آراء عينة البحث
  النسبة  أشكال العنف  الترتيب
  82.11%  املعايرة واملقارنة مع الغري  01
 78.86%  املعاداة  02

 73.17%  حرمانه من ممارسه حقوقه الشرعية  03

 70.73%  السب والشتم  04

 70.73%  حتريض األبناء  04

 66.66%  خروج الزوجة دون إذن زوجها  06

 65.04%  حرمان أهل الزوج من زيارة أهله  07

 43.08%  الضرب  08

ها من خالل نتائج هذا اجلدول جند أن هناك جمموعة من أشكال العنف تستعمل
الزوجة يف حق زوجها مرتبة من الشكل األكثر إستعماال إىل األقل، حيث جند أن 

  :من بني هذه األشكال وأمهها جند
وهذا  ةمعايرة الزوج ومقارنته دائما بغريه على أساس أم أحسن منه مث تليها املعاد 

 نحرمـا  ، مث يأيت يف املرتبة الثالثـة دسلوك تتقنه الزوجة جيدا لكي حتقق به ما تري
وجل عندما سن الزواج خللقه،  زالزوج من ممارسة حقوقه الشرعية اليت أحلها اهللا ع

وجند يف نفس املرتبة السب والشتم مث حتريض األبناء ضد الزوج كشكل أخر مـن  
أشكال العنف الذي متارسه الزوجة يف حق شريكها حسب آراء عينة البحـث، مث  

رمان أهله من زيارته، وأخريا يأيت العنف تليها خروج الزوجة دون إذن زوجها  وح
اجلسدي هذا النوع من العنف رغم وجوده حسب آراء عينة البحث إال أنه قليـل  

  .اإلستعمال واملمارسة مقارنة مع األشكال األخرى اليت ختتص ا الزوجة
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  .واملدرج التكراري املوايل يوضح ذلك

  
  02: رقم المدرج التكراري
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  لى ضوء فرضيات البحثلى ضوء فرضيات البحثمناقشة النتائج عمناقشة النتائج ع  --33
بعدما مت عرض للنتائج احملصل عليها من خالل إستمارة البحث وكذلك دراسة 
حالة والتعليق عليها بغرض اإلجابة على تساؤالت اإلشكالية اليت طرحت دف 
توضيح األسباب اليت تدفع بالزوجة ملمارسة العنف ضد زوجها بأشكــال 

ن النتائج توصلت إليها الباحثة، سوف نتطرق خمتلفة، تبني لنا بأن هناك جمموعة م
  .إليها وذلك مبناقشتها على ضوء فرضيات البحث

  ..الفرضية اإلجرائية األولىالفرضية اإلجرائية األولى
    »»..إن عدم إقتناع الزوجة بزوجها يؤدي ا ملمارسة العنف ضدهإن عدم إقتناع الزوجة بزوجها يؤدي ا ملمارسة العنف ضده««

حسب نتائج البحث جند أن عدم إقتناع الزوجة بالزوج يعترب كأحد األسباب اليت 
مارسة العنف ضد زوجها، وهذا ما أستخلصناه من خالل نتائج تدفع بالزوجة مل
حيث جند أن آراء  أغلبية عينة البحث واملقدرة ) 09(اجلدول رقم 

تتجه كلها للقول بأن عدم اإلقتناع بالزوج وبالتايل عدم االختيار  %72.35بـ
 املناسب لشريك احلياة الزوجية يؤدي بالزوجة إىل حالة إحباط وعدم الرضا فال

وترضي مبا كتب اهللا هلا أو  ةجتد سوى حل من إثنني إما أن تستسلم وتساير احليا
داخل  تأن تثور وتتمرد وتعلن احلرب ضد زوجها مما يؤدي إىل نشوء صرا عا

الذي  WINCH وينش لروبرتمع نظرية احلاجات املكملة  قالبيت، وهذا ما يتف
الشخص املناسب الذي يرى بأن االختيار للزواج ماهو سوى عملية حبث عن 

ميكن أن يشبع أكرب قدر من احلاجات النفسية واالجتماعية ويعترب احلب أول 
خطوة يف اختيار الشريك األخر ألنه عبارة عن ميل زائد التعبري عن عاطفة إجيابية 

  .حنو شخص معني دون سواه يكمل حاجاته األساسية
اليت قمنا ا مع السيدة وهذا بالتحديد ما أستخلصناه من خالل دراسة حالـة  

حليمة اليت ترفض زوجها ألا وبكـل بساطــة مل جتـد فيـه الشخص الذي 
كانت تتمناه والـذي يشبـه صورة أبيهـا اليت تبحث عنهـا من خـالل 
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أنا فحلة وبابا فحل (( و  » لوجاء الزمان يعود خنري راجل كيما باب «  قوهلـا
مبواصفات الرجل  فرها هذا الزوج ال يتصكما أنه يف نظ))وحنب الراجل لفحل

ألا يف   ))رجل حسب وصفها، خيلعين ومينعين((املثايل الذي كانت تبحث عنه 
واقع األمر كانت تبحث عن إمتداد ألبيها، فكانت الصدمة شديدة عليها فبدال من 
أن تكبت مشاعر الرفض بداخلها عربت عنهـا بشكـل عنف لفـظي، كالمي، 

حل للتفريغ والتنفيس عما خيتلج بنفسها سوى بتحقري زوجها  نفسي فلم جتد
وإمهاله وسبه وشتمه يف كل املناسبات من أجل حتقيق توازن انفعايل داخلي 

  .وبأسلوب السخرية
وسبب هذا الرفض يعود كذلك لكوا أرغمت على الزواج منه ألنه مل يكن 

ثر من الدعاء عليهم ملا اختيارها وإمنا اختيار أبيها وأخت زوجها لذا جندها تك
  .سببوه هلا من خالل هذا الزواج

فرويد (أيضا مع الدراسات السيكولوجية من بينهم  قوهذا ما يتف
اليت تركز على الصورة الوالدية والشريك    FREUD, STRAUSS)وشتراوس

املثايل يف عملية اإلختيار للزواج، فالشخص عندما خيتار شريك حياته فإنه يف الواقع 
ث عن شبيه والديه وفيه مييل الرجل إىل اختيار شبيهة أمه يف خصائصها النفسية يبح

واجلسمية ومتيل املرأة للبحث عن الرجل الذي يشبه أبيها، وهذا راجع لطبيعة 
العالقات االنفعالية األوىل للطفل مع والديه يف مراحل منوه واليت تعد البوتقة 

  .األساسية لبناء شخصيته
ار الفرد لشريك حياته حسب نوع العالقة اليت كانت تربطه حيث يتحدد إختي

  .   بوالديه وبالصورة اليت كوا عنهما واليت أحبها الفرد يف والديه أو كرهها
  .ومن هنا جند أن الفرضية اإلجرائية األوىل قـد حتققت
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  ..الفرضية اإلجرائية الثانيةالفرضية اإلجرائية الثانية
  »»..  لعنف ضدهلعنف ضدهإن ضعف يف شخصية الزوج له عالقة مبمارسة الزوجة اإن ضعف يف شخصية الزوج له عالقة مبمارسة الزوجة ا««

أن نسبة كبرية من أفراد عينة البحث ) 06(لقد أظهرت لنا نتائج اجلدول رقم 
يرون بأن ضعف  %83.73جاء رأيها يوافق فرضية البحث، حيث جند أن نسبة 

يف شخصية الزوج يعترب أحد األسباب اليت تؤدي بالزوجة ملمارسة العنف ضده 
مع نتائج الدراسة  قوهذا ما يتفترى العكس،  %16.26مقابل نسبة قليلة متثل 

توصلت إىل أن  اليت قام ا املركز القومي للبحوث االجتماعية واجلنائية مبصر واليت
عنف الزوجات يعود إىل شخصية الزوج الضعيفة واملترددة مما يشجع الزوجات 

  .  على االعتداء عليهم
وعدم مقدرته وبالتايل جند حسب النتائج احملصل عليها أن ضعف شخصية الزوج 

على مواجهة مشاكل أسرته وعدم حتمله للمسؤولية باإلضافة لسكوته على أخطاء 
زوجته املتكررة دون عقاب مع عدم مشاركته يف تربية األبناء كل هذا جعل 
الزوجة ترى نفسها يف مصدر قوة وبأا هي من تتحمل مسؤولية البيت واألوالد، 

داخل األسرة مما دفعها ملمارسة العنف وبالتايل تكون قد تقلدت مكانة الرجل 
  .ضده

أيضا من خالل قيامنا بدراسة حالة مع السيدة حليمة، حيـث   هوهذا ما أستخلصنا
من بني النتائج اليت توصلنا إليها من خالل املقابالت معها ومـع إبنتـها وحتليـل    
 معطياا، تبني لنا أن ضعف شخصية زوجها جعلتها تأخذ مكانه ومتارس أعمالـه

ـ  ((اليت كـان من املفروض أن يقـوم ـا هـو، من خالل قوهلا مـا   لمـا حي
  .وغريها)) يسمح للناس حتلوا مشاكله(( و )) طيرب

فنجد أن الزوجة أستغلت وجود هذه الصفة يف شخصيته مما أدى ا للتعامل معه 
 أن يقال عنها أا كمية تتمثل يف السب والشتم والتحقري نبأساليب أقل ما ميك
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والتهميش وإستغالل املوقف خاصة أمام األبناء، وهذه الصفة بالذات هي اليت 
  .كانت تدفع بالسيدة حليمة الحتقار زوجها وعدم إعطائه أي قيمة

  . ومن هنا كذلك جند أن الفرضية اإلجرائية الثانية قد حتققت
  ..الفرضية اإلجرائية الثالثةالفرضية اإلجرائية الثالثة

    »»..  ارسة العنف ضدهارسة العنف ضدهالزوج للزوجة يؤدي ا ملمالزوج للزوجة يؤدي ا ملم  إن سوء معاملةإن سوء معاملة  ««
لوحظ أن نسبة كبرية من ) 07(من خالل النتائج املستخلصة من اجلدول رقم 

ترى بأن عنف الزوجة ماهو سوى رد  %77.23أفراد عينة البحث واملقدرة بـ 
  .فعل معاكس لعنف أخر وقع عليها يتمثل يف سوء معاملة الزوج هلا

أغلبية أفراد عينة حبثنـا  أبرزت أن) 10(كذلك من خالل نتائج اجلدول رقم 
ترى بأن عنف الزوجة له عالقة بإمهال الزوج لزوجته، وهذا  % 85.36وبنسبة 

  .، وبالتحديد يف إمهاله يف القيام بواجباته حنوها)07(تأكيدا لنتائج اجلدول رقم 
حيث جند أن هذا اإلمهال يتمثل يف حرماا من ممارسة حقوقها الشرعيــة 

ويرتبط مع  قو حتقريها وعدم إعطائها أي قيمة، وهذا ما يتفأ) املطلب اجلنسي(
نتائج الدراسات السابقة باألخص الدراسة اليت قام ا املركز القومي للبحوث 
اإلجتماعية واجلنائية مبصر الذي توصل إىل كون الزوجة املمارسة للعنف تعترب 

  .تفاهمنفسها ضحية عنف زوجها وعناده وعدم مقدرته على االستجابة وال
وأيضا الدراسة اليت قام ا مركز الندمي للعالج والتأهيل واليت أسفرت عن كون 
عنف الزوجة ماهو سوى رد فعل ضد سلوكات إستفزازية ميارسها الزوج للتحكم 

  .يف زوجته
ومن هنا جند أن أغلبية عينة البحث ترى أن عنف الزوجة يف الواقع ماهو سوى 

ف مورس يف حقها وعليها من طرف الزوج وهذا عبارة عن سلوك مضاد نتيجة عن
  .تعبريا عن ذاا ولكونه اللغة الوحيدة اليت بقيت أمامها للتواصل ولفرض رأيها
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أخري جند أن النتائج املتحصل عليها تتفق مع املقاربة السيكولوجية للعنف 
الذي ركز على نظرية تعلم العنف  BANDURA) بانديرا(وبالتحديد أعمال 

خالل النماذج السلوكية احمليطة بالفرد، فحسب رأيه فإنه يوجد تعلم وذلك من 
للعنف من خالل جتارب ذات شحنة عاطفية، ويكون ميل الشخص للعنف متوقف 

  . حسب مناذج السلوك العدواين اليت عايشها سواء داخل األسرة أو يف حميطه
  .ئج املتحصل عليهاوبالتايل جند كذلك أن الفرضية الثالثة قد حتققت على ضوء النتا

  ..الفرضية اإلجرائية الرابعةالفرضية اإلجرائية الرابعة
    »»..  له عالقة مبمارسة الزوجة العنف ضد هله عالقة مبمارسة الزوجة العنف ضد ه  ججإن العجز املادي للزوإن العجز املادي للزو  ««

دائما وعلى ضوء النتائج املتحصل عليها من خالل هذا البحث العلمي ومن خالل 
 123من جمموع يتكون من  %63.41أراء عينة الدراسة جند أن هناك نسبة 

املشكلني للعينة يرون أن العجز املادي أو ضعف املدخول  مفحوص ومفحوصة
املادي للزوج له عالقة مبمارسة الزوجة العنف ضد زوجها حيث متثل هذا العجز 

عاطل عن العمل  أو أنه  أييف ثالث بدائل طرحت فإما أن يكون الزوج بطال 
زوج يبذر حاجات أسرته أو أن هذا ال يعمل لكن مدخوله قليل وغري كايف وال يليب

أموله  وينفقها يف أمور أخرى خارج جمال األسرة، حيث حيرم الزوج أبناءه 
وزوجته من حقهم عليه كويل وكعائل لعائلته، وحسب أفراد العينة هذا العجز 

  .يعود بالدرجة األوىل لعدم عمل الزوج مث ألجره غري الكايف
سيولوجية واملتمثلة يف مع الدراسات اليت ترتكز على املقاربات السو قوهذا ما يتف

اللذان يربطان العنف )  GURR et DAVIES( جور وديفيسأعمال كل من 
باحلرمان النسيب، فالعنف بالنسبة هلما مشروط بالفارق املوجود بني مستوى 
الطموح ومستوى الرضا لدى الفرد، فيكون العنف حينئذ نتيجة للفجوة املوجودة 

  .يهفيه الشخص وما حيصل عل ببني ما يرغ
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ومن هنا نستخلص بأن للماديات دور كبرية يف توفري جو من اإلستقرار األسري  
إن وجدت ويف حالة عدم وجودها أو نقصها قد يؤدي بالزوجة ملمارسة العنف 

الرضا مبا قسم هلا وهذا  مضد زوجها نتيجة احلرمان الذي تعيشه مع شعورها بعد
ع نتائج الدراسة اليت قام ا املركز م قدائما حسب رأي عينة الدراسة، وهذا ما يتف

القومي للبحوث اإلجتماعية واجلنائية والذي توصل إىل دور وتأثري خبل الزوج 
وعدم قيامه بتلبية متطلبات أسرته واملتمثلة خاصة يف املطالب املادية كسبب لعنف 

  . الزوجة
  .مما يدفعنا للقول بأن هذه الفرضية قد حتققت هي األخرى

  ..جرائية الخامسةجرائية الخامسةالفرضية اإلالفرضية اإل
  ..»»إن التفوق التعليمي لزوجة له عالقة مبمارسة الزوجة العنف ضد زوجها إن التفوق التعليمي لزوجة له عالقة مبمارسة الزوجة العنف ضد زوجها ««

على ضوء نتائج حبثنا هذا ومن خالل اآلراء اليت صرحت به عينة البحث حول 
عالقة التفوق التعليمي للزوجة مبمارستها العنف ضد زوجها تبني لنا حسب نتائج 

تري بأن هلذا العامل دخل يف ظهور  % 52.84أن نسبة  )11(اجلدول رقم 
العنف عند الزوجة، فمستواها التعليمي املتفوق عن املستوى التعليمي للزوج قد 
تكون له عالقة بعنف الزوجة، مما جيعل املرأة يف مركز قوة، فترى نفسها أحسن 

، مما يشعره امنه وبأا قد تنازلت وضحت عندما قبلت به كزوج وهو ال مياثله
هذا الطرح يتفق مع النظريات القائلة بضرورة التكافؤ يف كل شيء بني . ةباملهان

الزوجني وتتمثل يف النظريات اإلجتماعية الثقافية، واليت ترتكز هذه على فكرة أن 
الشخص يتزوج بشبيهه وأن التجانس هو الذي يفسر إختيار الزوجان لبعضهم 

ة تتمثل يف العمر واملكانة البعض والذي يكمن يف جمموعة من اخلصائص االجتماعي
االجتماعية واالقتصادية واملستوى التعليمي املتكافئ بني الزوجني كشرط من 
شروط االختيار للزواج، فعدم التناسب بني الزوجني إذن يف خمتلف اجلوانب قد 

  .   يكون سببا لظهور العنف عند أحد الزوجني
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تحصل عليها يف األسباب على الرغم من أن هذا السبب مل يكن بنفس القوة امل
  . % 47.15األخرى نظرا لوجود نسبة متقاربة ترفض هذا الطرح ومتثل 

  أما  فيما خيص الفرضية العامة اليت أنطلقت منها يف هذا البحث واليت تقول بأنه 
هناك عوامل نفسية وإجتماعية وإقتصادية تدفع الزوجة ملمارسة العنف ضد هناك عوامل نفسية وإجتماعية وإقتصادية تدفع الزوجة ملمارسة العنف ضد   ««

  »»..زوجها بأشكال خمتلفةزوجها بأشكال خمتلفة
للنتائج احملققة واملتحصل عليها من خالل تناولنا هلذا البحث ميكننا القول بأن فنظرا 

حتقيق هذه الفرضية أمسى حتصيل حاصل، مبعىن أا حتققت من خالل آراء عينـة  
  .البحث

اليت إن توفرت قد تدفع  لحيث أفرزت هذه الدراسة جمموعة من األسباب والعوام
ا أشكال العنف فهي خمتلفة فطاملا هنالـك  بالزوجة ملمارسة العنف ضد زوجها أم

  :عنف فبالضرورة هناك أشكال وطرق ميارس ا، ومتثلت هذه النتائج يف
من أفراد عينة البحث ترى أن إمهال الـزوج لواجباتـه حنـو     %85.36نسبة  

  .زوجته يعترب أحد األسباب إن مل نقل أمهها
له دخل يف عنـف   من أفراد العينة ترى أن ضعف يف شخصية الزوج 83.73%

كذلك نتائج دراسة حالة للسيدة حليمة الـيت   هما أظهرت االزوجة ضد زوجها وهذ
ترى بأن زوجها سليب غري قادر على حل مشاكل أسرته وعاجز عن تربيـة أوالده  

  .ال يف كبرية وال يف صغرية ختص مصري عائلته لوال يتدخ
و سـوى رد فعـل   من أفراد عينة البحث ترى بأن عنف الزوجة ماه 77.23%

  .لسوء معاملة زوجها هلا
من عينة حبثنا ترى بأن عدم اإلقتناع بالشريك ، مبعـىن   %72.35كذلك نسبة 

عدم إقتناع الزوجة بزوجها كشريك هلا يف العالقة الزوجية قـد يـدفع الزوجـة    
ـ  السـيدة   ةملمارسة العنف ضده، وهذا كذلك ماأستخلصناه من خالل حتليلنا حلال
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زالت ترفض هذا الزوج حلد اآلن رغم تأخرها يف السـن والعشـرة   حليمة اليت ما
  . الطويلة اليت مل تنسيها  أبدا عدم رغبتها يف اإلقتران به 

من جمموع عينة البحث ترى بأن هناك عالقة بـني عنـف الزوجـة     63.41%
  .والعجز املادي للزوج
للتفـوق   من جمموع أفراد عينة البحث ترى بأن %52.84ويف األخري جند نسبة 

  .التعليمي للزوجة دور وعالقة يف دفع الزوجة ملمارسة العنف ضد زوجها
وترتيبا لذلك وعلى ضوء النتائج احملصل عليها يتضح لنا بالفعل أن هنـاك أسـبابا   

  .تدفع بالزوجة إىل ممارسة العنف ضد زوجها إن توفرت الظروف املالئمة
لف من زوجة ألخـرى، ألنـه   وقد تستعمل الزوجة أشكاال خمتلفة من العنف ختت

  .الميكن أن نتصور عنف دون وجود طريقة ميارس ا هذا العنف
لنا من خالل النتائج العامة هلذه الدراسة أن هناك أشكال خمتلفـة مـن    رلذا ما ظه

العنف اليت تبدع الزوجة يف استعماهلا ورمبا ختتلف من زوجة ألخرى كأن جنـد يف  
ن السب والشتم وحتقري الزوج وإمهالـه وكـذلك   حالة السيدة حليمة أا تكثر م

  .حرمانه من ممارسة حقوقه الشرعية اليت أحلها اهللا عز وجل خللقه
فقد تبني لنا إذن أن الزوجة قد تستعمل السب والشتم واإلهانات ضد زوجهـا أو  
املعاداة أو اهلجر وحىت حتريض األبناء وإشراكهم يف مشاهد العنف اليت تقلل مـن  

  .داخل األسرة وكذلك حرمان أهله من زيارته هيبة األب
وقد متارس شكال أخر من العنف يتمثل يف عدم الطاعة  وعدم اإلحتـرام وذلـك   
خبروجها من البيت دون إذنه أو مشاورته، وقد تصل يف بعض األحيـان إىل حـد   
الضرب لكنها تبقى نسبة قليلة مقارنة مع العنف اللفظي والنفسي الـذي متارسـه   

كثر، عكس عنف الزوج ضد الزوجة حيث يكون العنف اجلسدي هـو  الزوجة أ
  .السيد
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ومما سبق ندرك بأن عنف الزوجة له أسبابه وعوامله وله أشـكاله املختلفـة فـإن    
وهذا كله يـؤدي بنـا إىل   .ةتوفرت هذه العوامل بات عنف الزوجة حقيقة ال حمال

  .القول بأن الفرضية العامة لبحثنا قد حتققت
  لعام على النتائجلعام على النتائجالتعليق االتعليق ا  --44

إن أهم ما ميكن إستخالصه من خالل حتليلنا لنتائج هذه الدراسة اليت يدور حمتواها 
حول أسباب ممارسة الزوجة للعنف ضد زوجها حسب رأي األسرة التربوية بوالية 

ـ    تقاملة هي أن هذه الظاهرة موجودة فعال يف اتمع واستجابات أفراد العينـة تثب
ت طابع العنف النفسي اللفظي أكثر من العنف اجلسدي املادي ذلك، كما أا أخذ

بتجاهل هذا النوع من الظواهر اجلديـدة   حفأمست واقع معاش وملموس ال يسم
احليـاد   عداخل جمتمعنا العريب اإلسالمي الذي حتكمه قيم ومبادئ دينية ال نسـتطي 

  .عنها
تـدفع الزوجـة    إن هذه الدراسة قد كشفت لنا عن بعض األسباب اليت ميكن أن

ملمارسة العنف ضد زوجها بأشكال خمتلفة واليت ميكن أن نصنفها إىل ثالث عوامل 
  :يرئيسية وه

 .عوامل  نفسية -
 .عوامل إجتماعية -
 .عوامل إقتصادية -

  :أوال األسباب أو النفسية واملتمثلة يف نقاط ثالث وهي
 .ضعف يف شخصية الزوج -
 .لعالقة الزوجيةعدم اقتناع الزوجة بالزوج كشريك وطرف يف ا -
 .سوء معاملة الزوج للزوجة -

  :ثانيا العوامل اإلجتماعية وتتمثل يف
 .للزوجة مقارنة مع املستوى التعليمي للزوج يالتفوق التعليم -
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  :وثالثا وأخريا العوامل اإلقتصادية واملتمثلة يف
 .العجز املادي للزوج -

البحث وكذلك مـن  هذه األسباب اليت مت إستخالصها من خالل أراء  أفراد عينة 
خالل نتائج دراسة حالة الوحيدة اليت مت العثور عليها مبشـقة  نظـرا حلساسـية    
  .املوضوع كما سبق وأن ذكرت من قبل واليت تبني بأا متارس العنف ضد زوجها

الكل يعرف أن احلياة الزوجية هي كل متكامل، البحث عن األمـان، اإلسـتقرار   
، لذا جند أن العنف ضـد الرجـال أي األزواج    يوحتقيق السعادة والتوازن العاطف

بالتحديد كحالة غري عادية من طرف الزوجات ميكن إرجاعها إىل تلك األسـباب  
اليت أفرزا هذه  الدراسة مع أشكاهلا املختلفة واليت تتمثل يف جمملـها يف جمموعـة   

نويـا  تصرفات أوسلوكات تقوم ا الزوجة اجتاه زوجها فتسبب له أملا نفسـيا ومع 
 ميس رجولته، كالسب والشتم واإلهانات واحلرمان من ممارسة حقوقه الشرعية اليت

  .أحلها اهللا عز وجل وأعترب  أن املرأة اليت متنع نفسها عن زوجها ناشز
هذه السلوكات املرفوضة شرعا وقانونا وانا اهللا عز وجل عنـها ومت ذكرهـا يف   

ن كخروج الزوجـة  )ص(لة عن الرسول القرآن ومن خالل األحاديث النبوية املنقو
دون إذن زوجها وحرمان أهله من زيارته وعدم إحترام الزوج ومعاداتـه وحتقـريه   

  .املستمر أمام الغري وصوال للضرب كعنف مادي ملموس
إن أسباب العنف اليت مت التعرف عليها من خالل نتائج هذه الدراسة ماهي سـوى  

أخرى ميكن أن نرجعها للتربية األسرية مؤشرات أو مفجرات ختفي وراءها أسباب 
اليت تالقاها الطفل داخل أسرته منذ الصغر واليت هلا دور كبري يف حتديـد سـلوك   
األبناء خاصة تقليد الفتيات لسلوك أمهان وذا يكون عنف الزوجة كجزء مـن  
التبادل العالئقي داخل األسرة البوتقة األوىل لتشكيل جيل املسـتقبل واملسـؤول   

  .ول عن كوم أسوياء أو غري أسوياءاأل
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ضف إىل ذلك ضغوطات احلياة املستمرة واليومية واإلحباطات املختلفة واملتتاليـة  
اليت تعيشها املرأة بدءا بأسرا وصوال إىل بيت زوجها كل هذا جعل منها مطيـة  

  .سهلة للعنف
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  اخلامتــــــــــةاخلامتــــــــــة      --55
ذا البحث، البد من أن نشري إىل أمهية تنـاول هذه الظاهرة يف األخري ويف ختام ه
  .هاتمع وحركيا ت تللدراسة كأحد إفرازا

كظاهرة دخيلـة على اتمـع العريب اإلسالمي  فعنف الزوجة ضد الزوج يعترب
الذي حثنا على ضرورة إحترام وتقديس احلياة الزوجية، كمــا خص لكل 

دة داخـل هذه اخلليـة املصغـرة املسمـاة مـن الزوج والزوجة أدوارا حمد
العالقـة فـال   هباألسـرة، أدوارا تتميـز بالتكامـل والتبـادل بني طريف هذ

جنـد أحد أقوى من األخـر أو يتميـز عنه، باعتبار أن األسـرة هي املسؤول 
  .صحيا للمجتمع األول واملباشـر عن تصدير جيل صـاحل نفسيا، وفكريا وحىت

را ألمهيـة هذه الدراسـة فنحن يف أمس احلاجـة إىل إجـراء املزيد لذا ونظـ
اجتماعية، وذلك كمحاولة للتعمـق أكثر  -من هذه األحباث والدراسات النفسو

يف شخصية الزوجة العنيفة املمارسـة للعنف يف حق زوجها، وإنعكاسات هـذا 
سواء بالنسبـة العنف غيـر العـادي على احلياة الزوجيـة ونتائجـه الفعليـة 

  .  وحىت على الزوجة نفسهـا وبالتـايل األسـرة بأكملهـا لللزوج، األطفا
فهذه الدراســة ماهي سـوى بداية لدراسـات مستقبليـة أخرى، واليت 
نأمـل أن تكثف وتعمـق من أجل التعرف على بروفيـل شخصيـة الزوجـة 

  .املمارسة للعنف



  ملخص البحثملخص البحث
إن أمهية حبثنا هذا تكمن يف كونه موضوع جديد للدراسة مل يسبق وأن تناول من 

من قبل، ذلك ألنه يسلط الضوء على نوع جديد من أنواع العنف  طرف الباحثني
  .الزوجية ةالذي ميكن أن جنده داخل األسرة وبالتحديد يف إطار العالق

ه لعدة اعتبارات، ولعل أمههــا كون هذا العنف املوجود فعليا لكننا نتغافل عن
  ).الزوجة( والشخص املعنف هي املرأة ) الزوج( ضحيـة العنف هنا هـو الرجل 

لذا جاء هذا البحث من أجل التعرف على األسباب اليت ميكن أن تدفع بالزوجـة 
ملمارسـة العنف ضد شريكها يف إطار عالقة زوجـان، مع التطرق ألهم أشكال 

  .كن أن متارسها الزوجة يف حق زوجهاالعنف اليت مي
وقد أتضح لنا من خالل حبثنا هذا أنه توجد أسباب إذا توفرت قد تؤدي بالزوجة 

  :إىل ممارسة العنف ضد زوجها وبأشكال خمتلفة، وتتمثل يف النقاط التالية
إمهال الزوج للزوجة، وقد متثـل هذا اإلمهال يف حتقيـرها وعدم إعطائهـا  

  .أي قيمة
عف يف شخصية الزوج، وقد أرجعـوا أفراد العينة هذا الضعف إىل عدة ض 

بدائل أمهها عدم مقدرة الزوج على مواجهـة مشاكـل أسرته وسكوتـه 
  .على أخطاء زوجته املتكررة

  .سوء معاملة الزوج للزوجة 
  ).تدخل يف عملية االختيار الزوجي(عدم إقتناع الزوجة بزوجها  
  .للزوج ضعف املدخول املادي 
  وأخريها التفوق التعليمي للزوجة مقارنة باملستوى التعليمي للزوج إال أن 

  .هذا السبب بالتحديد ليس له نفس التأثري كبقية األسباب السالفة الذكر     
  اليت تستعملها الزوجة ضد الزوج تتمثل يف سلوكيات وأفعال  لأما بالنسبة لألشكا

  :رة التربوية بوالية قاملة تتلخص يف مايليعديدة ولعل أمهها حسب آراء األس



  .املعايرة واملقارنة مع الغري 
  .املعاداة، والسب والشتم واإلهانات 
  .حرمانه من ممارسة حقوقه الشرعية 
  .حتريض األبناء على الزوج 
  .خروج الزوجة بدون إذن زوجها 
  .حرمان أهله من زيارته 

  زوج مل يصـل إىل حـد العنف اجلسديومن هنا نـجد أن عنف الزوجة ضـد ال
، بل بقي على مستوى العنف اللفظي والنفسي الذي يعترب أكثر )املتمثل يف الضرب( 

  .  إيالما خاصة بالنسبة للرجل كضحية عنف للمرأة
  :الكلمات املفتاحية

  .عنف الزوجة  - الزوج  - الدين  - األسرة - العالقة الزوجية 
 



  
RRééssuumméé    
  
       L’importance que couvre la présente recherche, c’est le fait  
quelle soit un nouveau sujet à étudier et qui n’a pas été traité au 
paravant, parce qu’il met l’accent sur un nouveau type de violence 
qui se trouve à l’intérieur de la famille, et qui plus précisément au 
sein de la relation conjugale. 
      Cette violence qui existe réellement, mais on l’ignore pour 
plusieurs facteurs, le plus important et que la victime de violence 
dont on parle ici c’est bien le mari.  
     Le but donc de cette recherche et de connaître les causes qui 
peuvent pousser l’épouse à exercer cette  violence contre son 
partenaire dans le cadre de leur  relation mari et femme, et  sous 
quelle formes se manifeste cette violence. 
       Au terme de notre recherche on à constaté qu’il existe vraiment 
des causes qui peuvent mener l’épouse à exercer ce genre de  
violence contre son époux ; et qui peuvent ce résumer ainsi :  

1. Le délaissement (négligence) de la femme par son mari ; la 
mépriser et ne pas lui donner aucune valeur. 

2. La faiblesse dans la personnalité du mari et qui est due à : 
-L’incapacité du mari à affronter et régler les différents  
problèmes que sa famille peut rencontrer. 

          -La tolérance du mari envers les erreurs répétées de sa  femme 
3. La mauvaise considération du mari pour sa femme. 
4. L’inconviction de la femme pour son mari ( question du 

choix du mari). 
5. L’insuffisance matérielle du mari. 
6. la différence du niveau intellectuel de la femme par rapport 

à ce lui de son mari ; néanmoins cette cause n’a pas la même 
influence que celles citées au paravant. 

      En ce qui concerne les formes de violence que la femme 
pratique contre son mari sous plusieurs actes et comportements 
selon l’opinion du secteur éducatif de la willaya de Guelma se 
résument ainsi : 

• La sous- estimation du mari, et le comparée avec autrui plus le 
mépris. 
• L’abstinence de tout contact quel qu’il soit,( verbale et même 
sexuel ). 
•  Les insultes, les injures, les invectives et les humiliations. 



•  L’instigation des enfants contre leur père. 
•  la femme qui se permet d’aller et venir d’entrer et sortir sans 
la permission du mari. 
•  le privée de ses proches. 

      A partir de là on constate que la violence faite par la femme 
contre son mari n’a pas abouti à la violence corporelle ( la frappe) 
mais elle est resté au niveau verbal et psychologique qui est plus 
touchant et blessant, surtout pour l’homme comme victime de la 
femme. 
  LLeess  mmoottss  ccllééss  ::  
  
         Relation conjugale -  la famille - la religion  - le conjoint - la 
violence de  l’épouse. 



The Summary 
                    TThhee  tthheemmee  ooff  oouurr  ssttuuddyy    iiss  ssoo  iimmppoorrttaanntt  bbeeccaauussee  iitt  iiss  aa  nneeww  
oonnee;;  iitt  hhaass  nnoott  bbeeeenn  ddeeaalltt  wwiitthh  bbyy  sscchhoollaarrss  bbeeffoorree..  
It is a new kind of violence may be found inside the family and 
more precisely it concerns the wife and husband relation ship. 
This violence is really found but it has been neglected due to many 
reasons, the major is that the victim is the man (husband) and who 
victimizes him is the woman (his wife). 
That is why, this is done to recognize this violence different causes 
that moves the wife practice it against her partner along their 
marriage. And mention the different kinds of the violence 
practiced. 
So after investigating we find that the causes are: 

- The husband’s neglect to his wife i.e. not giving her-any 
importance or value. 

- The husband’s weak personality. 
- The husband’s misbehavior to his wife. 
- The lack of the wife’s conviction of his husband. 
- The low salary of the husband. 
- And finally the wife’s educational level which is higher than 

her husband’s one, where as the last cause is not really 
influential. 

The ways used by the wife against her husband are her actions and 
behaviors; this is according to the views of the “Educational 
Family” in the wilaya of Guelma, are concluded as the following: 

- Cursing and comparing her husband with others. 
- Insulting and depriving him of his legal rights. 
- The wife’s going out without her husband’s permission. 
- Using his children against him. 
- Prohibiting his relatives – family- to visit him. 

So, the wife’s violence against his husband doesn’t reach the 
physical one- the hit- but it stills only at the verbal and 
psychological level. But it is worse for the man as he is the victim 
of the woman. 
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